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SOCIALE BIJDRAGEN EN LOON

1º  Behoudens  de  in  artikel  31,§1,  tweede  lid  en  artikel  32  van  de  Uitzendarbeidswet  
bepaalde toegelaten afwijkingen, houdt artikel 31,§1, eerste lid, een algemeen verbod in  
van  elke  terbeschikkingstelling  die  niet  gebeurt  conform  de  regelen  inzake  tijdelijke  
arbeid en uitzendarbeid, dit wil zeggen die andere arbeid als voorwerp heeft dan deze in  
de reglementering van de tijdelijke of uitzendarbeid bedoeld zodat de houder van een 
uitzendbureau die werknemers ter beschikking stelt en zich hierbij niet houdt aan de voor 
uitzendarbeid  toegelaten  tijdelijke  arbeid,  zoals  bepaald  in  artikel  1  van  de 
Uitzendarbeidswet, dit algemeen verbod overtreedt1.  (Artt. 31 en 32, Wet 24 juli 1987 
betreffende  de  tijdelijke  arbeid,  de  uitzendarbeid  en  het  ter  beschikking  stellen  van 
werknemers ten behoeve van gebruikers)

2º Wanneer aan de in hoofdstuk II van de Uitzendarbeidswet bepaalde vormvereisten niet 
is  voldaan,  maar  de  door  de  werkkracht  uit  te  voeren  arbeid  in  het  kader  van 
uitzendarbeid toegelaten is, gelden slechts de in deze wet bepaalde gevolgen en is er 
geen sprake van verboden terbeschikkingstelling van werknemers, zodat het verzuim de 
overeenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk vast te leggen overeenkomstig artikel 8, §1 
van  de  Uitzendarbeidswet,  slechts  tot  gevolg  heeft  dat  de  overeenkomst  voor  
uitzendarbeid haar eigen karakter behoudt, maar overeenkomstig artikel 8, §1, vijfde lid 
voor  onbepaalde  duur  geldt,  met  mogelijkheid  van  verkorte  opzegging  door  de 
arbeidskracht2.  (Art.  8,  §  1,  Wet  24  juli  1987  betreffende  de  tijdelijke  arbeid,  de 
uitzendarbeid  en  het  ter  beschikking  stellen  van  werknemers  ten  behoeve  van 
gebruikers)

3º Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat de uitzendkracht tewerkgesteld wordt voor een  
niet in het kader van uitzendarbeid toegelaten tijdelijke arbeid, is de overeenkomst voor  
uitzendarbeid overeenkomstig artikel 31,§ 2 van de Uitzendarbeidswet, die van openbare 
orde is,  nietig  vanaf  de verboden terbeschikkingstelling,  zodat  vanaf  dat  ogenblik  de 
overeenkomst tussen uitzendkracht en het uitzendbureau van rechtswege eindigt, zoals  
ook bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.58, op 7 juli 1994 
gesloten  in  de  nationale  Arbeidsraad,  en  vanaf  dat  ogenblik  de  gebruiker  en  de  
werkkracht overeenkomstig artikel 31,§ 3 worden beschouwd als zijnde verbonden door 
een  arbeidsovereenkomst  van  onbepaalde  duur,  met  evenwel  een  mogelijkheid  tot 
onmiddellijke beëindiging door de werkkracht3. (Art. 31, Wet 24 juli 1987; Art. 9, C.A.O. nr 
58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de C.A.O. nr 47 van 18 dec. 1990 betreffende de na 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, algemeen verbindend verklaard bij 
K.B. 23 sept. 1994)

4º  Overeenkomstig  artikel  31,  §4  zijn  dan  de  gebruiker  en  de  persoon,  ook  het  
uitzendbureau, die een werknemer of werknemers ter beschikking stelt van de gebruiker  
in strijd met de bepalingen van paragraaf, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van 
de  sociale  bijdragen,  lonen,  vergoedingen  en  voordelen  die  uit  de  bij  paragraaf  3  
bedoelde overeenkomst voortvloeien4.  (Art. 31, Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers)

(PAYROLL SERVICES BELGIUM n.v. T. N. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier: 

1. Situering
Eiseres is een door het Vlaams gewest erkend uitzendkantoor. Eerste verweerster is een 

actrice die in de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 en de periode van 26 juli 2002 
tot 25 augustus 2002 tijdelijke arbeid verrichtte voor tweede verweerster.

De  oorspronkelijke  vordering  van  eerste  verweerster  strekte  er  onder  meer  toe  van 
beide andere partijen uitbetaling van achterstallig loon te bekomen voor de tewerkstelling 
in  de  periode  van  25  juli  2002  tot  25  augustus  2002,  alsook  van  een 
verbrekingsvergoeding,  en  tevens  eiseres  te  horen  veroordelen  tot  betaling  van  loon 
hoofdens uitzendarbeid in het kader van een andere prestatie.

2. Bespreking
2.1.  Er bestaat  geen betwisting over  het feitelijk  gegeven dat eerste verweerster  als 

actrice, via tussenkomst van eiseres als erkend uitzendbureau tijdelijke arbeid verrichtte 
bij tweede verweerster als gebruiker.

De problematiek die  zich,  ingevolge  de door  eerste  verweerster  gestelde  vordering, 
ontwikkelde had betrekking op de aard van de juridische verhouding tussen eiseres en 
eerste  verweerster  enerzijds  en  tussen  eerste  verweerster  en  tweede  verweerster 
anderzijds,  meer  bepaald  of  een  al  dan  niet  regelmatige  arbeidsovereenkomst  voor 
uitzendarbeid voorlag, hetgeen implicaties had op de gehoudenheid tot betaling van het 
verschuldigd loon.

2.2. Nadat de eerste rechter bij vonnis van 1 september 2004 de herleide vordering van 
eerste verweerster ontvankelijk en gegrond verklaarde en eiseres en tweede verweerster 
solidair veroordeelde beslisten de appelrechters bij tussenarrest van 26 oktober 2005 de 
debatten  te  heropenen  teneinde  partijen  toe  te  laten  standpunt  in  te  nemen  over  de 
volgende vragen:

- Bestond of werd voor de periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002 tussen eiseres 
en eerste verweerster een al of niet regelmatige arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 
aangegaan en wat zijn de gevolgen daarvan voor beide partijen

- voor zover de tewerkstelling van eerste verweerster een toegelaten tijdelijke arbeid in 
de zin van de uitzendarbeidswet betrof – wat vooralsnog niet is aangetoond – dienen de 
naleving van de vormvoorwaarden van artikel 8 van de uitzendarbeidswet en de gevolgen 
daarvan voor de uitzendkracht en het uitzendbureau nader onderzocht te worden

- eiseres stelt in haar conclusies dat zij als uitzendbureau in de culturele sector werd 
erkend vanaf december 2003, dit is na de tewerkstellingsperiode van eerste verweerster. 

4 Ibid. 
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Het is dus de vraag of eerste verweerster in de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 
als uitzendkracht door een uitzendbureau werd tewerkgesteld bij de gebruiker ofwel door 
een rechtspersoon verboden ter beschikking werd gesteld van de tweede verweerder.

De appelrechters beslisten bij ditzelfde tussenarrest dat uit het dossier niet blijkt dat de 
tewerkstelling van eerste verweerster  in de periode van  25 juni 2002 tot  25 juli  2002 
voldeed aan de voorwaarden van artikel 8, 3° en 4° lid van de Uitzendarbeidswet. 

In  het  eindarrest  van  26  april  2006  stelden  de  appelrechters  nogmaals  dat  “omdat 
partijen betwisting voerden over de uitvoering van een overeenkomst voor uitzendarbeid 
tussen de eiseres  als  –thans blijkt  erkend– uitzendbureau en de eerste  verweerster  als 
uitzendkracht bij de tweede verweerster zonder te concluderen over de toepassing van de 
Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987, in het tussenarrest de principes werden uiteengezet 
en  partijen  werden  uitgenodigd  om te  concluderen  over  de  tewerkstelling  van  eerste 
verweerster als uitzendkracht in de periodes van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 en van 26 
juli 2002 tot 25 augustus 2002. Meer in het bijzonder stelde zich de vraag of er in de 
periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002 tussen eiseres en eerste verweerster een al 
of niet regelmatige overeenkomst voor uitzendarbeid bestond of werd aangegaan en wat 
de gevolgen daarvan zijn voor beide partijen”.

3. Het middel
3.1.  Beoordeling  ingeval  twee  afzonderlijke  periodes  van  tewerkstelling  worden 

onderscheiden.
Uit de onder 2.2. vermelde overwegingen kan afgeleid worden dat de appelrechters de 

regelmatigheid van de tewerkstelling van eerste verweerster voor de periode van 25 juni 
2002 tot 25 juli 2002 koppelen aan het erkend zijn van eiseres als uitzendbureau en zij 
oordelen  dat,  nu  deze  erkenning  voorligt,  er  een  overeenkomst  voor  uitzendarbeid 
bestond,  die  evenwel,  blijkens  pagina  7  onderaan van  het  arrest,  niet  voldoet  aan de 
voorwaarden van artikel 8 van de Uitzendarbeidswet.

De voorafgaande vaststelling van de appelrechters op pagina 7 van het arrest, dat “in 
het voorliggend geschil  niet is  aangetoond dat de eerste verweerster,  als uitzendkracht 
door  eiseres,  als  uitzendbureau,  werd  ter  beschikking  gesteld  en  door  de  tweede 
verweerder als gebruiker werd tewerkgesteld voor de uitvoering van toegelaten tijdelijke 
arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet”, kan in deze omstandigheden enkel betrekking 
hebben op de tewerkstelling van eerste verweerster in de periode van 26 juli 2002 tot 25 
augustus 2002.

In deze hypothese mist het tweede onderdeel van het middel feitelijke grondslag waar 
het er van uitgaat dat de beslissing van de appelrechters “dat niet is aangetoond dat eerste 
verweerster  als  uitzendkracht  werd  tewerkgesteld  voor  de  uitvoering  van  toegelaten 
tijdelijke arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet” betrekking heeft op zowel de periode 
van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 als de periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002. 

Het  eerste  onderdeel  van  het  middel heeft  betrekking  op  de  beoordeling  van  de 
appelrechters  dat  de  arbeidsovereenkomst  voor  uitzendarbeid  niet  van  rechtswege 
beëindigd was en eiseres als uitzendkantoor en werkgever het loon verschuldigd is tot de 
beëindiging van de tewerkstelling van eerste verweerster bij tweede verweerster.

De appelrechters stellen vast dat het feit dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 
die betrekking heeft op de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 niet voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 8 van de Uitzendarbeidswet, nu ze alleszins niet tijdig schriftelijk 
werd vastgesteld, tot gevolg heeft dat voor deze overeenkomst uitsluitend de regels inzake 
de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten met de appellante gelden.

Zij  maken  hierbij  correcte  toepassing  van  artikel  8  van  de  Uitzendarbeidswet  dat 
bepaalt:
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“De bedoeling een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten moet, voor iedere 
werknemer afzonderlijk, door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd uiterlijk op het 
tijdstip waarop de werknemer voor de eerste maal in dienst treedt voor het uitzendbureau.

De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk binnen twee werkdagen 
te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.

Bij ontstentenis van een geschrift  overeenkomstig de twee vorige leden gelden voor 
deze  overeenkomst  uitsluitend  de  regels  inzake  de  voor  onbepaalde  tijd  gesloten 
arbeidsovereenkomsten.  In  dat  geval  kan  de  werknemer  echter  binnen  zeven  dagen 
volgend op het verstrijken van de in het vierde lid bepaalde termijn, zonder opzegging 
noch vergoeding, een einde maken aan de overeenkomst.”

Het arbeidshof gaat er van uit dat voor wat de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 
betreft er sprake is van een (inhoudelijk) regelmatige overeenkomst voor uitzendarbeid 
die  evenwel  niet  voldoet  aan  de  formele  voorwaarden  bepaald  in  artikel  8  van  de 
Uitzendarbeidswet.

Het gevolg van deze vaststelling is dat op de overeenkomst, die was aangegaan voor 
een  bepaalde  duur  namelijk  tot  25  juli  2002,  uitsluitend  de  regels  inzake  de  voor 
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn.  De overeenkomst 
verstrijkt dus niet door het bereiken van de vooraf bepaalde einddatum. 

Evenmin  kunnen de andere  regels,  van toepassing indien een zowel  inhoudelijk  als 
formeel regelmatige overeenkomst voor uitzendarbeid voorligt, in deze toepassing vinden.

Eiseres verwijst naar artikel 9 van CAO nr.58 van 7 juli 1994 waarin wordt bepaald dat 
de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht is beëindigd en de 
uitzendkracht  en  de  gebruiker  zijn  verbonden  door  een  arbeidsovereenkomst  voor 
onbepaalde tijd indien de gebruiker een uitzendkracht die hem ter beschikking is gesteld 
door een uitzendbureau in strijd met de bepalingen van artikel 21 van de wet van 24 juli 
1987 tewerkstelt met het oog op het verrichten van een andere dan de bij artikel 1 van 
genoemde wet  en onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst  bedoelde of toegelaten 
arbeid.

De appelrechters hebben met betrekking tot de periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 
2002 vastgesteld dat niet is aangetoond dat de uitzendkracht werd ter beschikking gesteld 
voor het verrichten van toegelaten arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet.

Rekening houdend met het bepaalde in artikel  9 van CAO nr.58 zou dit tot gevolg 
hebben  dat  de  overeenkomst  tussen  uitzendbureau  en  uitzendkracht  van  rechtswege 
eindigt.

Dit is evenwel enkel zo indien een inhoudelijk en formeel regelmatige overeenkomst 
voor  uitzendarbeid  voorligt,  hetgeen  te  dezen  niet  het  geval  is  nu  de  appelrechters 
vaststellen dat de voorwaarden van artikel 8 van de Uitzendarbeidswet niet vervuld zijn.

De bepaling van artikel 9 CAO nr.58 kan dus geen toepassing vinden nu uitsluitend de 
regels  inzake  de voor  onbepaalde tijd  gesloten  arbeidsovereenkomsten  van  toepassing 
zijn.

De  appelrechters  gaan  er  dus  ten  onrechte  van  uit  dat  het  niet  naleven  van  de 
voorwaarden van artikel 8 van de Uitzendarbeidswet, niet uitsluit dat overeenkomstig de 
bijzondere  en  de  specifieke  regelingen  voor  de  arbeidsovereenkomsten  voor 
uitzendarbeid, zoals bepaald in artikel 20 van de uitzendarbeidswet van 24 juli 1987 en 
artikel  9  van  CAO  nr.58  van  7  juli  1994,  eiseres  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid kon vaststellen omdat een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd aanving tussen de uitzendkracht en de gebruiker, gezien de gebruiker 
de uitzendkracht tewerkstelde in strijd met de bepalingen van de artikelen 21 en 23 van de 
uitzendarbeidswet (toegelaten tijdelijke arbeid).
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De beslissing  van  de appelrechters  dat  de  onregelmatige  arbeidsovereenkomst  voor 
uitzendarbeid tussen eiseres en eerste verweerster  geen einde nam is wel  correct,  niet 
omwille  van  de  onterecht  aangenomen  reden  dat  eiseres  niet  de  beëindiging  heeft 
vastgesteld  maar  wel  omdat  overeenkomstig  artikel  8  van  de  Uitzendarbeidswet 
uitsluitend de regels van de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten van toepassing 
zijn.

Hun beslissing dat eiseres als uitzendkantoor en werkgever het loon verschuldigd is aan 
eerste verweerster tot de beëindiging van haar tewerkstelling bij de tweede verweerder 
blijft op grond van deze bepalingen naar recht verantwoord. 

Het onderdeel, zelfs al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet 
ontvankelijk.

3.2.  Beoordeling  ingeval  de  tewerkstelling  tijdens  de  twee  periodes  als  één  geheel 
wordt beschouwd.

Evenwel zou het arrest ook in die zin kunnen gelezen worden dat de vaststelling van de 
appelrechters op pagina 7 van het arrest, dat 

“in het voorliggend geschil niet is aangetoond dat de eerste verweerster, als uitzend-
kracht door eiseres, als uitzendbureau, werd ter beschikking gesteld en door de tweede 
verweerder als gebruiker werd tewerkgesteld voor de uitvoering van toegelaten tijdelijke 
arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet”, 

betrekking heeft op de globale tewerkstelling van eerste verweerster en dit dus zowel in 
de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 als in de periode van 26 juli 2002 tot 25 
augustus 2002.

De appelrechters  gaan  er  in  die  hypothese  van  uit  dat  de  tewerkstelling  van  eerste 
verweerster  geen  regelmatige  uitzendarbeid  was  in  de  zin  van  Hoofdstuk  II  van  de 
Uitzendarbeidwet.

Wat is het lot van dergelijke overeenkomst?
Uit  de  voorbereidende  werken5 bij  de  totstandkoming  van  de  wet  betreffende  de 

tijdelijke  arbeid,  de  uitzendarbeid  en  het  ter  beschikkingstellen  van  werknemers  ten 
behoeve van gebruikers blijkt dat deze wet het specifieke karakter van de tijdelijke arbeid 
wou  waarborgen  door  precies  te  omschrijven  in  welke  gevallen  en  volgens  welke 
procedure de  werkgever  op  de  tijdelijke  arbeid een beroep  kan  doen.Welke  tijdelijke 
arbeid de specifieke regeling zoals voorzien door de  uitzendarbeidswet viseert blijkt uit 
artikel 1 van de wet.

Tijdelijke arbeid die niet onder toepassing van het bepaalde in artikel 1 valt is bijgevolg 
van de toepassing van de wet uitgesloten.

De memorie van toelichting bij het wetsontwerp, vermeldt dat er geen enkel verbod is 
om voor het uitvoeren van tijdelijke werken, die niet beoogd zijn in dit ontwerp van wet, 
op grond van de regels van de wetten op de arbeidsovereenkomsten werknemers in dienst 
te nemen door een overeenkomst voor bepaalde duur, door een overeenkomst voor een 
duidelijk omschreven werk of door een vervangingsovereenkomst. 

Tegen een dergelijke indienstneming voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden 
bestaat evenmin enig verbod in zoverre de werkgever afziet van de voordelen van de in 
artikel  3  (opeenvolgende  overeenkomsten)  en  artikel  5  (proeftijd  van  drie  dagen) 
voorkomende bepalingen die een afwijking inhouden op de regels zoals voorzien in de 
wetten  op  de  arbeidsovereenkomsten.  Een  toepassing  hiervan  blijkt  uit  artikel  20.2° 
luidens hetwelk de gebruiker en de uitzendkracht worden geacht verbonden te zijn door 

5 Wetsontwerp betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, Parl. St; Kamer, 1986-1987, 762/1.
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een  arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde  duur  indien  de  gebruiker  de  uitzendkracht 
tewerkstelt buiten de in artikel 21 bepaalde gevallen, dit is wanneer tijdelijke arbeid wordt 
verricht die niet bedoeld wordt in artikel 1 van de wet.

De wetgever ging bij het tot stand komen van de wet uit van een zeer strikte afbakening 
van  de  voorwaarden  waaronder  uitzendarbeid  werd  toegelaten  en  van  een  principieel 
verbod van terbeschikkingstelling.

De reglementering die op uitzendarbeid van toepassing was werd opgenomen onder 
Hoofdstuk II  van de wet, de niet toegelaten terbeschikkingstelling werd opgenomen in 
Hoofdstuk III.

De bepalingen van Hoofdstuk I en II van de uitzendarbeidswet kunnen mijns inziens 
enkel toegepast worden indien tijdelijke arbeid in de zin van artikel 1 wordt gepresteerd 
en een uitzendbureau kan slechts als uitzendbureau in de zin van de uitzendarbeidswet 
beschouwd worden indien (volgens  de definitie  in artikel  7) uitzendkrachten in dienst 
worden genomen om hen ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op het 
uitvoeren van bij of krachtens hoofdstuk 1 van de wet toegelaten tijdelijke arbeid.

Het middel  gaat  ervan uit  dat  indien een gebruiker  een uitzendkracht  tewerkstelt  in 
strijd met het bepaalde in artikel 21 van de wet, de overeenkomst tussen uitzendbureau en 
uitzendkracht van rechtswege beëindigd wordt op grond van artikel 9 van de CAO nr.58.

Dit  standpunt  is  correct,  maar  enkel  in  de  veronderstelling  dat  de  ter 
beschikkingstelling door het uitzendbureau zelf regelmatig was.

Indien  de  appelrechters  aannemen,  zoals  hiervoor  uiteengezet,  dat  de  uitgevoerde 
arbeid geen toegelaten arbeid is in de zin van artikel 1 van de uitzendarbeidswet, heeft dit 
voor  gevolg  dat  de  overeenkomst  tussen  appellante  en  eerste  verweerster  geen 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid was in de zin van de uitzendarbeidswet.

In dit geval komt de toepassing van artikel 8 mijns inziens niet ter sprake, nu dit artikel 
enkel kan toegepast worden indien er sprake is van een regelmatige terbeschikkingstelling 
die evenwel niet schriftelijk werd geattesteerd.

Evenmin komt de toepassing van artikel  9 van de CAO nr. 58 ter sprake omdat dit 
artikel  mijns  inziens enkel  kan  toegepast  worden  indien het  uitzendbureau regelmatig 
handelt  en  een  persoon  regelmatig  ter  beschikking  stelt,  maar  de  gebruiker  de  hem 
terbeschikkinggestelde  persoon  niet  regelmatig  (in  de  zin  van  gebruiken  voor  het 
verrichten van niet toegelaten arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet) tewerkstelt.

Indien aangenomen wordt dat appellante eerste verweerster terbeschikkingstelde voor 
het  verrichten  van  niet  toegelaten  arbeid,  verricht  appellante  een  verboden 
terbeschikkingstelling.

Artikel  7  van  de  uitzendarbeidswet  bepaalt  immers  dat  een  uitzendbureau  een 
onderneming is waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen, om 
hen ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoering van een bij of 
krachtens hoofdstuk I van deze wet toegelaten arbeid.

Uit de reeds vermelde memorie van toelichting6 blijkt dat deze definitie de drie hoofd-
bestanddelen van een arbeidsovereenkomst bevat, namelijk de verhouding van onderge-
schiktheid tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau, de arbeid die bij de gebruiker 
wordt verricht en het loon dat door het uitzendbureau moet betaald worden.

Het uitzendbureau is dus de werkgever van de uitzendkracht daar de verhouding van 
ondergeschiktheid tot stand komt tussen dat bureau en de uitzendkracht. Het feit dat de 
uitzendkracht zijn arbeid in de onderneming van de gebruiker uitvoert en dat deze hem 

6 Wetsontwerp betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, Parl. St; Kamer, 1986-1987, 762/1, 5.
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richtlijnen kan geven belet niet dat de uitzendkracht onder het algemeen gezag van het 
uitzendbureau blijft staan.

Indien  de  uitzendkracht  wordt  terbeschikking  gesteld  aan  de  gebruiker  voor  het 
uitvoeren van niet  door de wet  geviseerde arbeid,  treedt het uitzendbureau niet op als 
uitzendbureau  in  de  zin  van  artikel  7  van  de  uitzendarbeidswet,  maar  wel  als 
onderneming-werkgever en is de uitzendkracht in dat geval geen uitzendkracht in de zin 
van de uitzendarbeidswet, maar een werknemer die wordt terbeschikkinggesteld.

Tussen hen zal een arbeidsovereenkomst tot stand komen die enkel beheerst wordt door 
de regels van de gewone arbeidsovereenkomstenwet.

Op dergelijke onderneming, die dan geen uitzendbureau in de zin van Hoofdstuk II van 
de uitzendarbeidswet is, zijn de bepalingen van Hoofdstuk III van toepassing. En dus ook 
artikel 31§4 volgens hetwelk de gebruiker en de persoon die werknemers ter beschikking 
stelt van de gebruiker in strijd met de bepalingen van §1 hoofdelijk aansprakelijk is voor 
de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die uit de bij §3 
bedoelde overeenkomst voortvloeien.

Voor zover  zou opgeworpen worden dat dit  standpunt in strijd is met het arrest  nr. 
62/01 van 8 mei 2001van het Arbitragehof kan opgemerkt worden dat het Arbitragehof 
(thans Grondwettelijk Hof) gevat was door een prejudiciële vraag met betrekking tot een 
interpretatie die de verwijzende rechter aan artikel 31, §4 had gegeven. De verwijzende 
rechter had drie mogelijke  interpretaties onderzocht en besloten met  betrekking tot  de 
derde interpretatie (artikel 31, §4 is niet van toepassing op de uitzendbureau’s) de vraag 
naar de strijdigheid met de artikelen 10 en 11 te stellen.

Het  Grondwettelijk  Hof  dient  uitsluitend  en  in  abstracto  te  oordelen  over  de 
grondwettigheid van een bestreden wettelijke norm in een vooropgestelde interpretatie. 
De interpretatie van de bestreden norm zelf behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de 
verwijzende rechter. Evenmin kan het Grondwettelijk Hof uitspraak doen over de precieze 
draagwijdte van de voorgelegde wettelijke norm. De interpretatie van de betwiste norm 
door de verwijzende rechter bindt het Grondwettelijk Hof en vormt de vertrekbasis voor 
de toetsing van de norm aan de Grondwet ook al is die interpretatie manifest fout.

In  die  zin  kunnen  de prejudiciële  arresten van  het  Grondwettelijk  Hof geen  enkele 
precedentswaarde  hebben  op  het  vlak  van  wetsinterpretatie;  dat  geldt  zowel  voor  het 
toepassingsgebied  als voor  de inhoudelijke  draagwijdte  van de betrokken  norm.  In  de 
formulering  van  zijn  prejudiciële  arresten  zal  het  Grondwettelijk  Hof  trouwens  vaak 
vermijden zelf stelling te nemen omtrent de interpretatie van de voorgelegde norm7. 

Het gebruikt  daartoe uitdrukkingen zoals “in zoverre”, “gelezen als” of “in de mate 
dat”. Ook in het arrest 62/01 wordt de nuance “in zoverre dat” gebruikt.

Indien  het  Grondwettelijk  Hof  bijgevolg  de  wetsinterpretatie  hanteert  die  de 
prejudiciële vraag suggereert  of vooropstelt,  berust zulks trouwens niet op een oordeel 
van  het  Grondwettelijk  Hof  maar  op  de  verplichte  mechanische  toepassing  van  de 
interpretatie die uitgaat  van de verwijzende  rechtbank.  Dat het Grondwettelijk  Hof de 
interpretatie van de verwijzende rechtbank zonder meer aanhoudt, betekent met andere 
woorden geen uitspraak over de juridische waarde van die interpretatie. Het staat elke 
rechter vrij alsnog een andere interpretatie aan te houden.

Ook Uw Hof heeft onder andere bij arrest van 15.11.19938 beslist dat de bevoegdheid 
om te wet te interpreteren toekomt aan de rechter en niet aan het Arbitragehof.

Overeenkomstig de artikelen 31, §2 en §3 heeft een verboden terbeschikkingstelling tot 

7 Zie M. De VOS, “Het Arbitragehof en het arbeidsrecht”, in Actuele problemen van arbeidsrecht 6, 
2001, p. 71 en volgende.
8 Cass., 15 nov.1993, A.R. 9147, A.C. 1993, nr.459.
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gevolg dat de overeenkomst tussen appellante en eerste verweerster nietig is vanaf het 
begin van de uitvoering van de arbeid en tussen eerste verweerster en tweede verweerster 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur ontstaat. 

Krachtens artikel 31, §4 zijn in die omstandigheden zowel appellante als uitzendbureau 
als tweede verweerster  als gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
verschuldigd loon.

Op grond van deze in de plaats gestelde redenen mocht het arrest door bevestiging van 
het eerste vonnis eiseres en tweede verweerster solidair veroordelen tot het betalen aan 
eerste verweerster van het door haar gevorderde loon voor de periode van 26 juli 2002 tot 
25 augustus 2002.

Het middel kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Conclusie: VERWERPING.

ARREST

(A.R. S.07.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters 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 7, inzonderheid 2°, 8, 20, 21 en 31 van de wet van 24 juli 1987 betref-

fende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers;

- artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te 
leven  procedure  en  de  duur  van  de  tijdelijke  arbeid,  algemeen  bindend  verklaard  bij 
koninklijk besluit van 23 september 1994 (B.S. 18 oktober 1994);

- artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de gereduceerde 

vordering van de eerste verweerster om de eiseres te horen veroordelen tot (betaling van) 
achterstallig loon voor de periode van 25 juli 2002 tot 25 augustus 2002, het hoger beroep 
van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Dendermonde van 1 september 2004, maar op andere gronden. Het 
arbeidshof beslist dat op grond van de volgende motieven:

"Nopens de gegrondheid van het hoger beroep
Omdat de partijen betwisting voerden over de uitvoering van een overeenkomst voor 

uitzendarbeid tussen (de eiseres) als - thans blijkt erkend - uitzendbureau en (de eerste 
verweerster) als uitzendkracht bij (de tweede verweerster) als gebruiker zonder te conclu-
deren over de toepassing van de Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987, werden in het tusse-
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narrest de principes uiteengezet en werden de partijen uitgenodigd om te concluderen over 
de tewerkstelling van (de eerste verweerster) als uitzendkracht in de periode van 25 juni 
2002 tot 25 juli 2002 en van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002. Meer in het bijzonder 
stelde zich de vraag of er in de periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002 tussen (de 
eiseres) en (de eerste verweerster) een al of niet regelmatige overeenkomst voor uitzend-
arbeid bestond of werd aangegaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de beide partijen.

Voorafgaandelijk wordt eraan herinnerd dat §6 betreffende de artistieke prestaties, in 
artikel 1 van de Uitzendarbeidswet ingevoegd bij artikel 182 van de Programmawet van 
22 december 2002, B.S. 31 december 2002, i.w. vanaf 1 juli 2003, niet van toepassing is 
op het huidig geschil.

In haar conclusies na de heropening van de debatten, verwijst (de eiseres) terecht naar 
artikel 21 van de Uitzendarbeidswet dat bepaalt dat:

- de uitzendbureaus alleen dan arbeidskrachten ter beschikking van gebruikers mogen 
stellen wanneer het gaat om de uitvoering van een in artikel  1 bedoelde toegelaten of 
tijdelijke arbeid;

- de gebruikers alleen dan uitzendkrachten mogen tewerkstellen, wanneer het gaat om 
de uitvoering van een in artikel 1 bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid.

Dit impliceert dat, enerzijds een uitzendbureau enkel uitzendkrachten kan ter beschik-
king stellen wanneer het gaat om de uitvoering van een toegelaten tijdelijke arbeid en dat 
anderzijds de gebruiker een uitzendkracht die hem wordt ter beschikking gesteld door het 
uitzendbureau niet mag tewerkstellen in strijd met de reglementering van de uitzendar-
beid.

In haar conclusies van 22 februari 2006, argumenteert (de eiseres) uitvoerig waarom de 
tewerkstelling van (de eerste  verweerster)  geen in artikel  1  van  de Uitzendarbeidswet 
bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid betrof. (De tweede verweerster) gewaagt in haar 
conclusie  van  de  uitvoering  van  een  uitzonderlijk  werk,  vergeleken  met  een  werk  in 
verband  met  de  voorbereiding,  de  werking  en  de  voltooiing  van  jaarbeurzen,  salons, 
congressen,  studiedagen,  seminaries,  openbare manifestaties,  stoeten,  tentoonstellingen, 
recepties, marktstudies,  enquêtes, verkiezingen, speciale promoties, vertalingen,  verhui-
zingen. Volgens (de eerste verweerster) was de opvoering van de musical 'Het zaad van 
Satan' eerder een uitzonderlijke activiteit van (de tweede verweerster), welke niet onder 
de alledaagse activiteiten ressorteerde. De geschreven, hoewel onregelmatige (zie verder) 
arbeidsovereenkomsten, of althans de kopieën ervan, die (de eerste verweerster) bij haar 
dossier voegt, vermelden nergens de reden van die overeenkomsten en de kopie van de 
overeenkomst van 9 augustus 2002 die (de eiseres) bij haar dossier voegt, is geen bewijs 
van het origineel, zoals het werd getekend door de partijen.

Overeenkomstig de artikelen 1, §5, en 47 van de Uitzendarbeidswet, omschrijft artikel 
2,  §5,  van de Collectieve  Arbeidsovereenkomst  nr.  36 van  27 november  1981,  welke 
werkzaamheden in de onderneming als uitzonderlijk kunnen aangemerkt worden opdat ze 
als tijdelijke arbeid in de zin van de uitzendarbeidswet kunnen beschouwd worden.

(De tweede verweerster) vergelijkt haar werkzaamheden met deze bedoeld in artikel 2, 
§5, 1, A, 1ste , van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 36 (zoals hoger omschreven).

Vooreerst kan uitzonderlijk werk slechts betrekking hebben op werkzaamheden die niet 
behoren  tot  de  gewone  bedrijvigheden  van  de  onderneming.  (De  eerste  verweerster), 
uitzendkracht, werd bij (de tweede verweerster),  gebruiker,  tewerkgesteld als zangeres-
actrice, welke activiteiten ontegensprekelijk behoren tot de gewone activiteiten van (de 
tweede verweerster). Zoals blijkt uit het proces-verbaal van de persoonlijke verschijning 
van  de  partijen  voor  de  arbeidsrechtbank  van  19  november  2003,  werd  (de  tweede 
verweerster)  opgericht  om een musical  te  creëren,  in  eerste  instantie  met  het  doel  de 
musical 'Het zaad van Satan' te creëren. Bovendien bepaalt artikel 2, §5, van de Collec-



2772 HOF VAN CASSATIE 1.12.08 - Nr. 683 

tieve Arbeidsovereenkomst  nr.  36 niet,  dat,  of welke artistieke prestaties,  onder welke 
voorwaarden als uitzonderlijk werk kunnen beschouwd worden.

In het voorliggend geschil is niet aangetoond dat (de eerste verweerster), als uitzend-
kracht  door  (de eiseres),  als  uitzendbureau,  werd  ter  beschikking  gesteld  en door  (de 
tweede verweerster), als gebruiker, werd tewerkgesteld, voor de uitvoering van toegelaten 
tijdelijke arbeid in de zin van de Uitzendarbeidswet.

Het  feit  dat  de  arbeidsovereenkomst  voor  uitzendarbeid  die  betrekking  heeft  op de 
periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 8 
van de Uitzendarbeidswet, nu ze alleszins niet tijdig schriftelijk werd vastgesteld, heeft tot 
gevolg dat voor deze overeenkomst uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd 
gesloten overeenkomsten (met (de eiseres)) gelden.

Dit sluit niet uit dat, overeenkomstig de bijzondere en specifieke regelingen voor de 
arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, zoals bepaald in artikel 20 van de Uitzendar-
beidswet van 24 juli 1987 en in artikel 9 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 58 
van 7 juli 1994, (de eiseres) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendar-
beid kon vaststellen omdat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanving tussen 
de uitzendkracht en de gebruiker, gezien de gebruiker de uitzendkracht tewerkstelde in 
strijd met de bepalingen van de artikelen 21 en 23 van de Uitzendarbeidswet (toegelaten 
tijdelijke arbeid).

(De eiseres) heeft nochtans niet de beëindiging van de overeenkomst voor uitzendar-
beid met (de eerste verweerster) en waarvoor de regels inzake de voor onbepaalde tijd 
gesloten overeenkomst golden, vastgesteld.

Het feit dat overeenkomstig artikel 20 van de Uitzendarbeidswet de uitzendkracht (de 
eerste verweerster) en de gebruiker (de tweede verweerster) moesten worden beschouwd 
als  verbonden  door  een arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde tijd,  omdat  (de tweede 
verweerster) (de eerste verweerster) tewerkstelde in strijd met de bepalingen van artikel 
21 van de Uitzendarbeidswet,  beëindigde niet van rechtswege de arbeidsovereenkomst 
voor uitzendarbeid. Zulks is immers niet voorzien in de uitzendarbeidswet,  noch in de 
CAO-bepalingen ter uitvoering ervan.

Terwijl (de eiseres) zich ten aanzien van (de eerste verweerster) kon beroepen op de 
beëindiging  van  de arbeidsovereenkomst  voor  uitzendarbeid  tussen  hen  aangegaan  en 
waarop de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten golden, deed 
zij dit niet vóór de overeenkomst een einde nam door het einde van de tewerkstelling van 
(de eerste verweerster) bij (de tweede verweerster).

De bewering van (de eiseres) dat zij op 22 augustus 2002 de productie voor de musical 
op locatie bezocht en aan 'verscheidene aanwezigen' medegedeeld heeft dat de lonen voor 
de door (de eiseres) reeds gesloten overeenkomsten zouden betaald worden, maar dat er 
gelet  op  het  ontbreken  van  financiële  waarborgen  en  de  betalingsachterstand  van  (de 
tweede verweerster) geen nieuwe overeenkomst meer was gesloten tussen haarzelf en de 
gebruiker, werd enerzijds niet bevestigd door (de eerste verweerster) naar aanleiding van 
de persoonlijke verschijning op 19 november 2003 en houdt anderzijds niet de vaststelling 
van  de  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  voor  uitzendarbeid  met  (de  eerste 
verweerster) in, op 22 augustus 2002.

De onregelmatige arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid tussen (de eiseres) en (de 
eerste  verweerster)  nam dus  geen  einde,  omdat  (de  eiseres)  de beëindiging  ervan  ten 
aanzien van (de eerste verweerster)  niet heeft  vastgesteld omwille  van het feit  dat  (de 
eerste  verweerster)  door  (de tweede  verweerster)  werd  tewerkgesteld  in  strijd  met  de 
bepalingen van artikel 21 van de Uitzendarbeidswet.

De onregelmatige arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid werd evenmin beëindigd op 
25 juli 2002 in onderling akkoord. Op geen enkel ogenblik heeft (de eerste verweerster) 
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ingestemd de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te beëindigen, vóór het einde van 
haar tewerkstelling bij (de tweede verweerster). De ondertekening van een arbeidsover-
eenkomst voor de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002, impliceert niet het akkoord 
van (de eerste verweerster) met de beëindiging van de overeenkomst op datum van 25 juli 
2002, zeker niet nu op die overeenkomst de regels inzake de voor onbepaalde tijd aange-
gane overeenkomsten van toepassing waren.

(De eiseres) was en is niet hoofdelijk aansprakelijke maar als uitzendkantoor en werk-
gever  het  loon  verschuldigd  aan  (de  eerste  verweerster)  tot  de  beëindiging  van  haar 
tewerkstelling bij (de tweede verweerster)" (blz. 5, tweede helft, tot 9, bovenaan, van het 
bestreden arrest).

Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is, luidens artikel 7, 2°, van de wet 

van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers  ten behoeve van gebruikers,  hieronder afgekort  als Uitzendar-
beidswet, de overeenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbureau 
verbindt om, tegen loon, een bij of krachtens hoofdstuk I van die wet toegelaten tijdelijke 
arbeid bij een gebruiker te verrichten.

De  uitzendbureaus  mogen  luidens  artikel  21  van  de  Uitzendarbeidswet  alleen  dan 
uitzendkrachten  ter  beschikking  van  de  gebruikers  stellen  en  deze  mogen  alleen  dan 
uitzendkrachten tewerkstellen wanneer het gaat om de uitvoering van een in artikel 1 van 
de Uitzendarbeidswet bedoelde of toegelaten tijdelijke arbeid. Op grond van artikel 20, 
2°, van de Uitzendarbeidswet worden de gebruiker en de uitzendkracht beschouwd als 
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer de gebruiker de 
uitzendkracht tewerkstelt in strijd met de voornoemde bepaling.

Krachtens artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot 
vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betref-
fende de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid, hieronder afgekort als 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58, is de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbu-
reau en de uitzendkracht beëindigd en zijn deze laatste en de gebruiker verbonden door 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien de gebruiker, in strijd met de bepa-
lingen  van  artikel  21  van  de  Uitzendarbeidswet,  een  uitzendkracht  die  hem door  het 
uitzendbureau ter beschikking is gesteld, tewerkstelt  met het oog op het verrichten van 
een andere dan de bij artikel 1 van de Uitzendarbeidswet bedoelde of toegelaten tijdelijke 
arbeid.  De  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  tussen  het  uitzendbureau  en  de 
uitzendkracht in de in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 bepaalde 
gevallen gebeurt van rechtswege.

Op grond van artikel 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, hieronder afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet, rust de verplichting het loon 
te  betalen  op  de  werkgever,  d.w.z.  op  de  partij  die  door  een  arbeidsovereenkomst 
verbonden is met de werknemer.

1.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden eindarrest van 26 april 2006 vast dat niet is 
aangetoond dat de eerste verweerster, als uitzendkracht, door de eiseres, als uitzendbu-
reau,  ter  beschikking werd  gesteld en door de tweede  verweerster  als gebruiker  werd 
tewerkgesteld voor de uitvoering van toegelaten tijdelijke arbeid in de zin van de Uitzend-
arbeidswet (blz. 7, tweede alinea, van het bestreden eindarrest). Die vaststelling betreft 
zowel de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 en van 26 juli 2002 tot 25 augustus 
2002 en meer in het bijzonder die laatste (blz. 5, derde laatste alinea, van het bestreden 
eindarrest).  Het  arbeidshof  overweegt  vervolgens  dat  de  eiseres  overeenkomstig  de 
bijzondere en specifieke regelingen voor de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid 
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zoals  bepaald  in  artikel  20  van  de  Uitzendarbeidswet  en  artikel  9  van  de  collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 58, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendar-
beid kon vaststellen omdat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanving tussen 
de uitzendkracht en de gebruiker, aangezien de gebruiker de uitzendkracht tewerkstelde in 
strijd met de bepalingen van de artikelen 21 en 23 van de Uitzendarbeidswet (blz. 7, voor-
laatste alinea, van het bestreden eindarrest).

Volgens  het  arbeidshof  heeft  de  eiseres  de  beëindiging  van  de  overeenkomst  voor 
uitzendarbeid niet vastgesteld en was die arbeidsovereenkomst ook niet van rechtswege 
beëindigd door het feit dat met toepassing van artikel  20 van de Uitzendarbeidswet de 
eerste  en de tweede  verweerster  moesten  worden  beschouwd  als  verbonden  door  een 
arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde  tijd  omdat  de  tweede  verweerster  de  eerste 
verweerster  tewerkstelde in strijd met  de bepalingen van artikel  21 van de Uitzendar-
beidswet. Volgens het arbeidshof is in die beëindiging van rechtswege niet voorzien in de 
Uitzendarbeidswet,  noch in CAO-bepalingen ter uitvoering ervan (blz. 8, eerste alinea, 
van het bestreden eindarrest).

1.3.  Het  arbeidshof  stelt  in  het  bestreden eindarrest  dus  vast  dat  tussen  de  tweede 
verweerster  en  de  eerste  verweerster  een  arbeidsovereenkomst  voor  onbepaalde  tijd 
ontstond aangezien de eerste verweerster, die door de eiseres aan de tweede verweerster 
ter beschikking was gesteld, niet werd tewerkgesteld voor de uitvoering van een toege-
laten tijdelijke arbeid in de zin van de Uitzendarbeidswet.

Uit artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 volgt dat de arbeidsover-
eenkomst voor uitzendarbeid gesloten tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht van 
rechtswege beëindigd is in de in die bepaling vermelde omstandigheden, die volgens de 
vaststellingen van het arbeidshof in deze zaak aanwezig zijn, m.n. de tewerkstelling van 
de eerste verweerster, als uitzendkracht, door de tweede verweerster, als gebruiker, voor 
de uitvoering van andere dan door de Uitzendarbeidswet toegelaten tijdelijke arbeid.

Door, na te hebben vastgesteld dat de tweede verweerster de eerste verweerster tewerk-
stelde in strijd met artikel 21 van de Uitzendarbeidswet omdat het niet ging om de uitvoe-
ring van toegelaten tijdelijke arbeid als bedoeld in artikel 1 van de Uitzendarbeidswet, te 
oordelen dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid gesloten tussen de eiseres en de 
eerste verweerster niet van rechtswege beëindigd was, schendt het arbeidshof de artikelen 
7, 2°, 20 en 21 van de Uitzendarbeidswet en artikel 9 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 58.

Door  op  grond  van  die  overweging  te  oordelen  dat  de  eiseres  niet  als  hoofdelijk 
aansprakelijke maar als uitzendkantoor en werkgever aan de eerste verweerster het loon 
verschuldigd  is  tot  de  beëindiging  van  haar  tewerkstelling  bij  de  tweede  verweerster, 
schendt het arbeidshof tevens artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de 
verplichting het loon te betalen legt op de werkgever met wie een arbeidsovereenkomst 
bestaat.

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid niet 

van rechtswege beëindigd is en beslist evenmin wettig dat de eiseres als uitzendkantoor en 
werkgever het loon verschuldigd is aan de eerste verweerster tot de beëindiging van haar 
tewerkstelling bij  de tweede  verweerster.  Bijgevolg verklaart  het  arbeidshof het hoger 
beroep van de eiseres niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 7, inzonderheid 
2°, 20 en 21 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid 
en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, artikel 9 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 47 van 18 december 1990 betreffende de na te leven proce-
dure en de duur van de tijdelijke arbeid, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit 
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van 23 september 1994,  en artikel  20,  3°,  van de wet  van 3 juli  1978 betreffende  de 
arbeidsovereenkomsten).

2. Tweede onderdeel
2.1. De activiteit die buiten de bepalingen betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzend-

arbeid neergelegd in de Uitzendarbeidswet door een natuurlijke of rechtspersoon wordt 
uitgeoefend om door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van 
derden die die werknemers gebruiken en over hen enig gedeelte van het gezag uitoefenen 
dat normaal  aan de werkgever  toekomt,  is  krachtens artikel  31,  §1,  eerste lid,  van de 
Uitzendarbeidswet verboden. Overeenkomstig artikel 31, §2, is de overeenkomst waarbij 
een werknemer in dienst wordt genomen om ter beschikking te worden gesteld van een 
gebruiker in strijd met die bepaling, nietig vanaf het begin der uitvoering van de arbeid bij 
de gebruiker.

Wanneer een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die ter zijner beschik-
king werden gesteld in strijd met de bepaling van §1, worden die gebruiker en die werkne-
mers  krachtens  artikel  31,  §3,  eerste  lid,  van  de  Uitzendarbeidswet  beschouwd  als 
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin van de 
uitvoering van de arbeid. De gebruiker en de persoon die de werknemers onwettig ter 
beschikking stelt van de gebruiker, zijn op grond van artikel 31, §4, van de Uitzendar-
beidswet  hoofdelijk  aansprakelijk  voor  de  betaling  van  de  sociale  bijdragen,  lonen, 
vergoedingen en voordelen die uit de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voort-
vloeien.

Er geldt  dus een principieel  verbod  van  terbeschikkingstelling van werknemers  aan 
derden. Uit artikel 31, §1, van de Uitzendarbeidswet blijkt dat, in afwijking op het princi-
pieel verbod van terbeschikkingstelling van werknemers gebruikers een beroep kunnen 
doen op hen ter beschikking gesteld personeel binnen de regels  voorgeschreven in de 
hoofdstukken I en Il van die wet. Aldus zou de werkgever die tijdelijk nood heeft aan 
personeel,  in bepaalde gevallen een beroep kunnen  doen op uitzendkrachten  onder  de 
voorwaarden  en  met  naleving  van  de  verplichtingen  en  formaliteiten  bepaald  in  de 
Uitzendarbeidswet. De uitzendarbeid is gereglementeerd in hoofdstuk II van de Uitzend-
arbeidswet.

2.2.  Krachtens artikel  7,  2°,  van  de Uitzendarbeidswet,  is  een arbeidsovereenkomst 
voor  uitzendarbeid  de  overeenkomst  waarbij  een  uitzendkracht  zich  tegenover  een 
uitzendbureau verbindt  om,  tegen  loon,  een bij  of  krachtens  hoofdstuk  I  van  die  wet 
toegelaten tijdelijke arbeid bij een gebruiker te verrichten.

De bedoeling een arbeidsovereenkomst  voor uitzendarbeid te sluiten, moet overeen-
komstig artikel 8, derde lid, van de Uitzendarbeidswet, voor iedere werknemer afzonder-
lijk, door beide partijen schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de 
werknemer voor de eerste maal in dienst treedt van het uitzendbureau. Het vierde lid van 
diezelfde bepaling stelt dat de overeenkomst schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk 
binnen twee  werkdagen  te  rekenen  vanaf  het  tijdstip  waarop  de werknemer  in  dienst 
treedt. Bij ontstentenis van een geschrift  overeenkomstig de vorige twee leden, gelden 
luidens artikel 8, vijfde lid, van de Uitzendarbeidswet voor deze overeenkomst uitsluitend 
de regels inzake voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomsten en kan de werk-
nemer binnen zeven dagen volgend op het verstrijken van twee werkdagen vanaf  zijn 
indiensttreding,  zonder  opzegging  noch vergoeding  een einde maken  aan de overeen-
komst.

Artikel 8 van de Uitzendarbeidswet, dat deel uitmaakt van afdeling I (Arbeidsovereen-
komst  voor  uitzendarbeid)  van  hoofdstuk II  (Reglementering  van de uitzendarbeid)  is 
enkel van toepassing op de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid.

Op grond van artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, rust de verplichting 
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het loon te betalen op de werkgever, d.w.z. op de partij die door een arbeidsovereenkomst 
verbonden is met de werknemer.

2.3. Al in het tussenarrest van 26 oktober 2005 stelde het arbeidshof de vraag of zowel 
voor de periode van 25 juni 2002 tot 25 juli 2002 als voor die van 26 juli 2002 tot 25 
augustus  2002 tussen de eiseres  en de eerste  verweerster  al  dan niet  een regelmatige 
arbeidsovereenkomst  voor  uitzendarbeid bestond,  zonder die evenwel  te beantwoorden 
(zie blz. 6, onderaan, 9, onderaan, en 10, bovenaan, van het tussenarrest van 26 oktober 
2005).  In  het bestreden eindarrest  van 26 april  2006 beslist  het  arbeidshof  dat niet  is 
aangetoond dat de eerste verweerster, als uitzendkracht, door de eiseres, als uitzendbu-
reau, ter beschikking werd gesteld en door de tweede verweerster,  als gebruiker,  werd 
tewerkgesteld voor de uitvoering van toegelaten tijdelijke arbeid in de zin van de Uitzend-
arbeidswet (blz. 7, tweede alinea, van het bestreden eindarrest). Aldus stelt het arbeidshof 
vast dat de overeenkomst gesloten tussen de eiseres en de eerste verweerster geen arbeids-
overeenkomst voor uitzendarbeid is in de zin van artikel 7, 2°, van de Uitzendarbeidswet. 
Die beslissing van het arbeidshof slaat zowel op de tewerkstelling van de eerste verweer-
ster  in de periode van 25 juni 2002 tot  25 juli  2002 als op haar tewerkstelling in  de 
periode van 26 juli 2002 tot 25 augustus 2002 (zie blz. 5, derde laatste alinea, van het 
bestreden eindarrest). Verder in het arrest spreekt het arbeidshof in algemene termen over 
een onregelmatige arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (blz. 8, laatste alinea, van het 
bestreden eindarrest).

Enkel de arbeidsovereenkomst waarbij een uitzendkracht zich tegenover een uitzendbu-
reau  ertoe  verbindt  om  tegen  loon  een  toegelaten  tijdelijke  arbeid  in  de  zin  van  de 
Uitzendarbeidswet  bij  een  gebruiker  te  verrichten,  is  een  arbeidsovereenkomst  voor 
uitzendarbeid in de zin van hoofdstuk II van de Uitzendarbeidswet, zo blijkt uit artikel 7, 
2°, van die wet. De overeenkomst gesloten tussen de eiseres en de eerste verweerster is 
volgens de vaststellingen van het arbeidshof geen arbeidsovereenkomst voor uitzendar-
beid aangezien het vaststelt dat niet is aangetoond dat de eiseres de eerste verweerster ter 
beschikking stelde en zij door de tweede verweerster werd tewerkgesteld voor de uitvoe-
ring van toegelaten tijdelijke arbeid.

Door vervolgens  artikel  8  van  de Uitzendarbeidswet  toe  te  passen op de tussen de 
eiseres en de eerste verweerster gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de periode 
van 25 juni tot 25 juli 2002, en te oordelen dat, aangezien de overeenkomst niet tijdig 
schriftelijk werd vastgesteld, uitsluitend de regels inzake de voor onbepaalde tijd gesloten 
overeenkomsten  gelden,  past  het  arbeidshof  de  bepalingen  die  enkel  gelden  voor  de 
arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid toe op een overeenkomst die volgens zijn eigen 
vaststellingen geen arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid is en schendt het derhalve de 
artikelen 7, 2°, 8 en 31 van de Uitzendarbeidswet.

Het arbeidshof schendt tevens artikel 20, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet in de 
mate dat het op grond van de voornoemde overwegingen met toepassing van de regels 
inzake de voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten de eiseres niet als hoofdelijk 
aansprakelijke  maar  als  werkgever  veroordeelt  tot  betaling  van  loon  aan  de  eerste 
verweerster.

Conclusie
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat het feit dat de tussen de eiseres en de eerste 

verweerster gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de periode van 25 juni 2002 
tot 25 juli 2002 niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 8 van de Uitzendarbeidswet, 
tot gevolg heeft  dat voor die overeenkomst  uitsluitend de regels inzake de voor onbe-
paalde tijd gesloten overeenkomsten gelden en verklaart het hoger beroep van de eiseres 
niet wettig ongegrond in de mate dat het betrekking heeft op de vordering van de eerste 
verweerster tot het verkrijgen van een bedrag van 2.772,84 euro voor de periode van 26 
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juli 2002 tot 25 augustus 2002 (schending van de artikelen 7, inzonderheid 2°, 8 en 31 van 
de  wet  van  24  juli  1987  betreffende  de  tijdelijke  arbeid,  de  uitzendarbeid  en  het  ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en 20, 3°, van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel in zijn geheel
1. Artikel 31, §1, eerste lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijde-

lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, hierna Uitzendarbeidswet genoemd, verbiedt de activi-
teit die, buiten de in de hoofdstukken I en II voorgeschreven regels, door een 
natuurlijke  persoon  of  een  rechtspersoon  wordt  uitgeoefend  om door  hen  in 
dienst genomen werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werk-
nemers  gebruiken  en  over  hen  enig  gedeelte  van  het  gezag  uitoefenen  dat 
normaal aan de werkgever toekomt.

2. Behoudens de in artikel 31, §1, tweede lid, en artikel 32 van de Uitzendar-
beidswet, zoals te dezen van toepassing, bepaalde toegelaten afwijkingen, houdt 
voormeld artikel 31, §1, eerste lid, een algemeen verbod in van elke terbeschik-
kingstelling  die  niet  gebeurt  conform  de  regelen  inzake  tijdelijke  arbeid  en 
uitzendarbeid, dit wil zeggen die andere arbeid als voorwerp heeft dan deze in de 
reglementering van de tijdelijke of uitzendarbeid bedoeld.

De houder van een uitzendbureau die werknemers ter beschikking stelt en zich 
hierbij niet houdt aan de voor uitzendarbeid toegelaten tijdelijke arbeid, zoals 
bepaald  in  artikel  1  van  de  Uitzendarbeidswet,  overtreedt  het  voormelde  in 
artikel 31, §1, van deze wet opgelegd algemeen verbod.

3. Wanneer aan de in hoofdstuk II van de Uitzendarbeidswet bepaalde vorm-
vereisten niet is voldaan, maar de door de werkkracht uit te voeren arbeid in het 
kader van uitzendarbeid toegelaten is, gelden slechts de in deze wet bepaalde 
gevolgen en is er geen sprake van verboden terbeschikkingstelling van werkne-
mers.

Hieruit volgt dat het verzuim de overeenkomst voor uitzendarbeid schriftelijk 
vast te leggen overeenkomstig artikel 8, §1, van de Uitzendarbeidswet, slechts 
tot  gevolg  heeft  dat  de overeenkomst  voor  uitzendarbeid  haar  eigen  karakter 
behoudt,  maar overeenkomstig artikel  8,  §1,  vijfde lid,  voor onbepaalde  duur 
geldt, met mogelijkheid van verkorte opzegging door de arbeidskracht.

4. Wanneer evenwel vastgesteld wordt dat de uitzendkracht wordt tewerkge-
steld voor een niet in het kader van uitzendarbeid toegelaten tijdelijke arbeid, is 
de  overeenkomst  voor  uitzendarbeid  overeenkomstig  artikel  31,  §2,  van  de 
Uitzendarbeidswet,  die  van openbare  orde is,  nietig vanaf  de verboden  terbe-
schikkingstelling.

Vanaf dat ogenblik eindigt de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het 
uitzendbureau van rechtswege, zoals ook bepaald in artikel 9 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 58, op 7 juli 1994 gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Vanaf  dat  ogenblik  worden  de gebruiker  en de werkkracht  overeenkomstig 
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artikel 31, §3, beschouwd als zijnde verbonden door een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur, met evenwel een mogelijkheid tot onmiddellijke beëindi-
ging door de werkkracht.

Overeenkomstig artikel 31, §4, zijn dan de gebruiker en de persoon, ook het 
uitzendbureau, die een werknemer of werknemers ter beschikking stelt van de 
gebruiker in strijd met de bepalingen van paragraaf 1, hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die 
uit de bij paragraaf 3 bedoelde overeenkomst voortvloeien.

5.  Het  arrest  stelt  vast  dat  de eerste  verweerster  bij  de tweede  verweerster 
tewerkgesteld  werd  als  zangeres-actrice,  welke  activiteiten  ontegensprekelijk 
behoren  tot  de  gewone  activiteiten  van  de  tweede  verweerster  en  dus  geen 
uitzonderlijke arbeid was.

Op  grond  hiervan  oordeelt  het  arrest  dat  niet  is  aangetoond  dat  de  eerste 
verweerster, als uitzendkracht, werd ter beschikking gesteld, en door de tweede 
verweerster, als gebruiker, werd tewerkgesteld voor de uitvoering van toegelaten 
tijdelijke arbeid in de zin van de Uitzendarbeidswet.

6. Op grond van deze in de plaats gestelde redenen en de toepassing van artikel 
31,  §4,  van  de  Uitzendarbeidswet,  is  het  arrest  dat  de  eiseres  en  de  tweede 
verweerster met bevestiging van het beroepen vonnis solidair veroordeelt tot het 
betalen aan de eerste verweerster van het door deze gevorderde loon voor de 
periode van 26 juli tot 25 augustus 2002, met interest, naar recht verantwoord.

Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet 
ontvankelijk.

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

1 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 684

3° KAMER - 1 december 2008

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TOEZICHT DOOR 
HET HOF OP DE WETTIGHEID VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - RECHTERLIJKE BESLISSING 
WAARBIJ EEN KONINKLIJK BESLUIT ONWETTIG WERD BEVONDEN - BEKRACHTIGING BIJ WET DOOR DE 
WETGEVER - GEVOLG

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
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3º LOON — BESCHERMING - BEREKENING VAN VERSCHULDIGDE INTEREST - TOEPASSING 
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VAN DE WET IN DE TIJD

1º Het beginsel dat het Hof van Cassatie in de regel bij de beoordeling van de wettigheid  
van een rechterlijke beslissing die aan het Hof is voorgelegd, zijn toezicht slechts kan  
uitoefenen uitgaande van de dag waarop de beslissing is genomen, vindt evenwel geen  
toepassing  wanneer  de  wetgever  door  een bekrachtiging  terugwerkende kracht  heeft  
willen  verlenen  aan  een  koninklijk  besluit  dat  door  de  appelrechter  onwettig  werd 
bevonden1. (Art. 159, Gw. 1994; Art. 608, Ger.W.)

2º De bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 door artikel 69 van de wet van 
8 juni 2008, met uitwerking krachtens artikel 70 op 1 juli 2005, heeft tot gevolg dat de 
bepalingen van dit koninklijk besluit kracht van wet hebben vanaf 1 juli 2005 en door het 
Hof  dienen  te  worden  toegepast2.(Artt.  1  en  2,  K.B.  3  juli  2005  betreffende  de 
inwerkingtreding van de artt. 81 en 82 van de wet 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
ondernemingen)

3º  De  appelrechters  die  oordelen  dat  de  interest  diende  berekend  te  worden  op  het  
brutobedrag van alle nog openstaande loonachterstallen, ook als het recht tot betalen 
ervan is ontstaan vóór de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, 
oordelen zonder de bepalingen toe te passen van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, 
die ingevolge de bekrachtiging bij wet van 8 juni 2008 kracht van wet hebben gekregen 
vanaf  1  juli  2005 en schenden  aldus  de  in  het  subonderdeel  aangegeven  wettelijke  
bepalingen3.(Artt.  2,  1382 en 1383,  B.W.;  Artt.  81,  82 en 90,  § 1,  Wet 26 juni  2002 
betreffende de sluiting van ondernemingen)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Werk en Informatisering van de Staat T. O..; ten aanzien van EFICO n.v.)

Conclusie van Advocaat-generaal Mortier:

1. Situering 
Verweerder  was  sedert  1993  met  zijn  werkgever  verbonden  door  een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. In het kader van een geplande herstructurering 
wenste de werkgever in 2005 over te gaan tot het wijzigen van de functie van verweerder. 
Op 30 mei 2005 deelde verweerder mee dat hij de voorgestelde functiewijziging niet kon 
aanvaarden, waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigde met onmiddellijke 
ingang op 30 mei 2005.

Met dagvaarding van 7 september 2005 vorderde verweerder de veroordeling van zijn 
gewezen  werkgever  tot  onder  andere  betaling  van  een  opzeggingsvergoeding,  een 
uitwinningsvergoeding  en  achterstallige  eindejaarspremies,  minstens  schadevergoeding 
meer de interesten.

Met dagvaarding in gedwongen tussenkomst van 9 januari 2006 vorderde verweerder 
de Belgische Staat te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding wegens het niet 
of niet tijdig in werking stellen van de bepalingen van de wet van 26 juni 2002.

In  een  nadien  neergelegde  conclusie  werd  deze  tussenvordering  gewijzigd  en werd 
“voor zover de gewezen werkgever werd veroordeeld tot betaling van de intresten op de 
nettobedragen, een schadevergoeding gevorderd gelijk aan het bedrag van de interesten 
berekend op alle bruto toe te kennen bedragen onder aftrok van het bedrag aan interesten 
op de netto bedragen.”

2. Toepasselijke wetgeving.

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Verweerder steunde zich voor het vorderen van de interest op de brutobedragen,  op 
artikel 10 van de Loonbeschermingswet, zoals gewijzigd bij artikel 82 van de Wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, dat luidt:

"Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met ingang van het tijdstip waarop 
het  eisbaar  wordt.Die  rente  wordt  berekend  op  het  loon,  vooraleer  de  in  artikel  23 
bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht."

Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 werd de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 
82 van de wet van 26 juni 2002 bepaald op 1 juli 2005 en van toepassing verklaard op het 
loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005.

3. Het bestreden arrest.
3.1. De appelrechters oordelen dat verweerder enkel interest kan vorderen op de hem 

toekomende nettobedragen op volgende gronden:
- Nog afgezien van de vraag naar de wettigheid van dit K.B. kan de werkgever niet 

veroordeeld worden tot betaling van interest op de toegekende brutobedragen,  vermits 
artikel  82 van de wet van 26 juni 2002 geen interpretatieve wetsbepaling is en omdat, 
krachtens  artikel  2 van  het K.B.  van 3 juli  2005,  de inwerkingtreding  op 1 juli  2005 
slechts van toepassing is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 
2005, wat in dit dossier niet het geval is.

- Het K.B. van 3 juli 2005 is onwettig omdat het ontwerp van het Koninklijk besluit als 
reglementair besluit niet voorafgaandelijk werd voorgelegd aan het advies van de afdeling 
wetgeving  van  de Raad van State en dat  zelfs  geen  dringende noodzakelijkheid  werd 
ingeroepen om het ontbreken van een adviesaanvraag te rechtvaardigen.

Op die grond oordeelden de appelrechters dat geen toepassing kon gemaakt worden van 
dit onwettig koninklijk besluit.

- Blijkens de bewoordingen en het opzet van artikel 10 van de Loonbeschermingswet, 
naar luid waarvan voor het loon van rechtswege rente verschuldigd is, slaat dit enkel op 
het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen. De werknemer heeft niet het 
recht  van  de  werkgever  te  eisen  dat  hem  de  bedrijfsvoorheffing,  of  de  sociale 
zekerheidsbijdragen zouden uitgekeerd worden.

3.2.  De  appelrechters  verklaren  wel  de  door  verweerder  geformuleerde  eis  tot 
schadevergoeding in hoofde van de Belgische Staat gegrond. 

Zij stelden dat de redelijke termijn waarover de uitvoerende macht kon beschikken om 
maatregelen te nemen voor de inwerkingtreding van voornoemd artikel  82, op 30 mei 
2005, datum van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst,  reeds verstreken was en 
hiervoor geen redelijke verantwoording wordt ingeroepen zodat de uitvoerende macht een 
fout heeft begaan, die haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt.

Bovendien was het uitgevaardigd Koninklijk besluit onwettig.
Tenslotte aanvaarden de appelrechters dat verweerder door dit foutief optreden schade 

heeft geleden.
Zij oordelen vooreerst dat de Belgische Staat de nodige maatregelen diende te nemen 

om ervoor te zorgen dat de wet op 30 mei 2005 reeds in werking was getreden, maar 
bovendien stellen zij dat artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 aan de Koning niet de 
bevoegdheid verleende om de toepassing van artikel 82 van diezelfde wet te beperken tot 
de lonen waarvan het recht op betaling slechts ontstaan is vanaf een bepaalde datum en 
met uitsluiting van de lonen die voordien eisbaar zijn geworden maar nog niet werden 
betaald. Een correcte toepassing van het beginsel van de onmiddellijke werking van de 
wet zal er dan ook, bij hypothese, toe leiden dat vanaf de datum van inwerkingtreding van 
artikel  82  interest  verschuldigd  is  op  de  brutobedragen  van  alle  nog  openstaande 
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loonachterstallen, zonder afbreuk te doen aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
4.Evolutie van de wetgeving.
Artikel 69 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (B.S. 16 juni 2008) 

bepaalt dat het Koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de 
artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen 
wordt  bekrachtigd.  Krachtens artikel  70 van  de wet  van  8 juni  2008 heeft  artikel  69 
uitwerking met ingang van 1 juli 2005.

Het Koninklijk  besluit  van 3 juli  2005 wordt  aldus bekrachtigd  met  terugwerkende 
kracht tot op de datum van inwerkingtreding.

Uit de memorie van Toelichting4bij deze wet blijkt dat de bekrachtiging tot doel heeft 
de rechtsonzekerheid op te heffen die ontstaan is doordat bepaalde rechtspraak meent dat 
het Koninklijk besluit van 3 juli 2005 wegens vormgebreken onwettig is en de overheid 
om die reden veroordeeld wordt tot het betalen van schadevergoeding. 

Uw Hof heeft bij eerdere arresten5geoordeeld dat wanneer een Koninklijk besluit bij 
wet wordt bekrachtigd, dit besluit de waarde van een wet heeft waardoor het ontsnapt aan 
het bij artikel 159 G.W. bepaalde wettigheidstoezicht. De hoven en rechtbanken kunnen 
zich dus niet meer uitspreken over de wettigheid van de bekrachtigde bepalingen.

De  bekrachtiging  bij  wet  dekt  zowel  vormgebreken  als  inhoudelijke  onregelmatig-
heden6.

In  de  zaken  die  aanleiding  gaven  tot  voormelde  arresten  van  Uw  Hof,  werd  de 
appelrechter  op  het  ogenblik  van  zijn  beslissing  geconfronteerd  met  een  bij  wet 
bekrachtigd besluit. Dit is in deze zaak niet het geval. De bekrachtiging bij wet van het 
van toepassing zijnde Koninklijk besluit dateert van na de beslissing van de appelrechters.

Uw Hof oordeelde bij arrest van 8 september 19867 in een gelijkaardige zaak en nadat 
werd opgeworpen dat het Hof om de aangevoerde grieven van onwettigheid tegen het 
Koninklijk besluit te onderzoeken, niet kan steunen op de bekrachtiging van dit besluit bij 
een wet die dateert van na de bestreden beslissing, dat hoewel het Hof van Cassatie, in de 
regel, bij de beoordeling van de wettigheid van de rechterlijke beslissing die aan het Hof 
is  voorgelegd,  zijn  toezicht  slechts  kan  uitoefenen  op de dag waarop  de beslissing is 
genomen, dit beginsel geen toepassing vindt wanneer de wetgever terugwerkende kracht 
heeft willen verlenen aan de wetgeving die nog niet van kracht was op de dag waarop de 
bestreden beslissing werd genomen.

De  voormelde  bekrachtiging  bij  wet  heeft  tot  gevolg  dat  de  bepalingen  van  het 
Koninklijk besluit van 3 juli 2005 kracht van wet hebben vanaf 1 juli 2005 en door het 
Hof in aanmerking moeten genomen worden.

5. De Middelen    
Tegen het bestreden arrest voert eiser twee middelen aan.
5.1.Eerste Middel
5.1.1. In het eerste onderdeel wordt de beslissing aangevochten dat eiser een fout heeft 

begaan.
Het arrest oordeelt dit inderdaad door te stellen dat de uitvoerende macht een fout heeft 

begaan door meer dan drie jaar na het uitvaardigen van de wet een Koninklijk besluit uit 
te  vaardigen.  Het  arrest  vervolgt  dat  bovendien  aan  de  Belgische  Staat  mag  worden 

4 Parl.St. Kamer, 2007-2008, Doc 52, 1012/001, 49-50.
5 Cass.,  28  feb.2005,  A.R.  S.04.0149.N,  A.C.  2005,  nr.125,  496-498;  Cass.,  28  feb.1986,  A.C. 
1985-1986, 895.
6 P. POPELIER, “Toepassing van de wet in de tijd” in A.P.R., 1999, 136.
7 Cass., 8 sept.1986, A.C. 1986-1987, 31.
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verweten dat een onwettig Koninklijk besluit werd uitgevaardigd.
De beslissing van het arbeidshof steunt bijgevolg op twee zelfstandige redenen.
In  het  tweede  subonderdeel gaat  eiser  er  van  uit  dat  de  appelrechters  ten onrechte 

hebben geoordeeld dat de uitvoerende macht de redelijke termijn heeft laten verlopen, nu 
de wetgever geen termijn had bepaald voor de uitvoering van de wet en er dus aan de 
Koning een grote  beleidsvrijheid  werd  toegekend  en in  conclusies  door  eiser  redenen 
werden aangevoerd die tot de beleidsmatige beoordelingsvrijheid van eiser behoren.

De  feitenrechter  beoordeelt  evenwel  op  onaantastbare  wijze  op  grond  van  de  hem 
voorgelegde  feitelijke  gegevens  of  de  redelijke  termijn  werd  overschreden  en  daaruit 
afgeleid of een fout kan weerhouden worden.Voorzover het onderdeel opkomt tegen de 
feitelijke beoordeling door de rechter is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Voor het overige gaat dit onderdeel er ten onrechte van uit dat de redelijke termijn een 
aanvang neemt op de vervaldata van de eindejaarspremies en is het onderdeel bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk. 

De  beslissing  tot  het  veroordelen  van  eiser  tot  schadevergoeding  steunt  op  twee 
zelfstandige  grieven  waarvan  één  in  het  tweede  subonderdeel  tevergeefs  werd 
aangevochten, zodat het eerste subonderdeel niet ontvankelijk is nu het opkomt tegen een 
overbodige reden. 

5.1.2. In het tweede onderdeel van het eerste middel betwist eiser de beoordeling door 
de appelrechters dat verweerder schade heeft geleden door het foutief optreden van eiser 
en het causaal verband tussen beide.

In het derde subonderdeel bekritiseert eiser de beslissing van de appelrechters omtrent 
de beoordeling van het principe van de onmiddellijke werking van de wet overeenkomstig 
artikel 2 B.W.

De appelrechters oordelen dat niets in de wet van 26 juni 2002 toelaat te besluiten dat 
de  wetgever  van  het  beginsel  van  de  onmiddellijke  werking  van  de  wet  heeft  willen 
afwijken en deze wet dus van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding 
ontstaan, maar ook op de gevolgen van de onder de vroegere  reglementering ontstane 
toestanden,  die  zich  voordoen  of  voortduren  na  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe 
bepaling, zonder evenwel afbreuk te doen aan onherroepelijk vastgestelde rechten. Hieruit 
leiden zij af dat een correcte toepassing van dit beginsel er toe zal leiden dat vanaf de 
datum  van  inwerkingtreding  van  artikel  82  van  de  wet  van  26  juni  2002  interest 
verschuldigd is op de brutobedragen van alle nog openstaande loonachterstallen, zonder 
afbreuk te doen aan onherroepelijk vastgestelde rechten.

Eiser  stelt  dat  voor  zover  artikel  82 onmiddellijk  uitwerking voor  de toekomst  zou 
hebben, dit beginsel niet inhoudt dat voor loonvoordelen waarvoor het recht op betaling is 
ontstaan vóór de datum van inwerkingtreding, vanaf die datum interest is verschuldigd op 
het brutobedrag ervan. Het blijven lopen van interest na de datum van inwerkingtreding 
op  loonvoordelen  waarvan  het  recht  op  betaling  is  ontstaan  vóór  die  datum,  betreft 
immers geen toekomstig gevolg van een onder de oude wet ontstane toestand die blijft 
voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Aangezien het recht op betaling 
van het loonvoordeel is ontstaan vóór de inwerkingtreding van artikel 82 gaat het om een 
rechtsverhouding  die  voorafgaandelijk  aan  de  inwerkingtreding  van  de  nieuwe  wet 
definitief is ontstaan en derhalve niet kan en mag aangetast worden door die nieuwe wet.

5.1.3. Het subonderdeel lijkt mij om die reden inderdaad gegrond.
In  zijn  conclusie  vóór  het  arrest  van  22  oktober  1970  stelde  Procureur-generaal 

Ganshof van der Meersch8:

8 Concl. Procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH vóór Cass., 22 okt.1970, Bull. et  Pas. 1971, 
143 en volgende.
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“La  loi  n’est  pas  faite  pour  le  passé.  Elle  dispose pour  l’avenir.  Une précision est 
pourtant nécessaire: quand on mentionne le passé, on a en vue le passé définitivement 
accompli. Si la loi ne s’applique en principe pas au passé, elle s’applique en revanche à 
tout l’avenir jusqu’à son abrogation, c’est à dire non seulement aux situations qui naissent 
à partir de sa mise en vigueur et qui entrent dans les prévisions de la loi, mais aussi aux 
effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se poursuivent sous 
l’empire de la loi nouvelle…

L’étendue de l’application de la loi dans le temps, et donc le point de départ de cette 
application, ne présentent de difficultés que lorsque le législateur n’a pas fait connaître de 
manière certaine son opinion sur ce point, c’est à dire sur l’application de la loi nouvelle 
aux situations en cours…

Il est fait exception en matière contractuelle à la règle de l’application immédiate de la 
loi nouvelle. Cette exception est largement reconnue en doctrine. Elle repose sur le besoin 
de sécurité et donc de stabilité dans la matière des contrats. La loi ancienne continue donc 
à régir les contrats tant qu’ils ne sont pas complètement exécutés. Mais à cette exception à 
l’application immédiate de la loi nouvelle aux effets des situations nées sous le régime de 
la loi antérieure en matière contractuelle, la loi qui revêt un caractère d’ordre public fait 
elle-même exception…»

Bij arresten van 12 februari 19939, 13 mei 199610 en 17 september 200411 oordeelde uw 
Hof dat de nieuwe wet in de regel niet enkel van toepassing is op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroe-
gere  wet  ontstane  toestanden,  die  zich  voordoen  of  voortduren  onder  vigueur  van  de 
nieuwe wet,  voor  zover  daardoor geen afbreuk wordt  gedaan aan reeds onherroepelijk 
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de 
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten.

5.1.4. Toegepast op het voorliggend geschil leidt dit tot volgende conclusies.
Artikel 82 van de Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen 

verving het vroeger artikel 10 van de Loonbeschermingswet door de tekst:
”  Voor  het  loon  is  van  rechtswege  rente  verschuldigd  met  ingang  van  het  tijdstip 

waarop het eisbaar wordt. Die rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 
bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht.”

Uw Hof oordeelde bij arrest van 6 februari 200612 dat artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 geen interpretatieve wetsbepaling is, waaronder wordt verstaan een bepaling waarbij 
bepalingen van een vroegere wet worden uitgelegd omdat er onduidelijkheid bestaat over 
de juiste draagwijdte ervan13.

Bij arrest van 21 september 195614 oordeelde Uw Hof dat indien een bepaling als nieuw 
wordt  aanzien, deze door de rechter met terugwerkende kracht moet toegepast worden 
indien dit overeenkomt met de bedoeling van de wetgever. Indien de wetsbepaling voor 
interpretatief wordt gehouden, maakt ze een geheel uit met de bepalingen van de geïnter-
preteerde wet die vanaf het begin wordt geacht de zin te hebben zoals in de interpretatieve 
wet bepaald, derwijze dat de in artikel 2 B.W. ingeschreven regel niet van toepassing is.

Waar de kwalificatie  van een rechtsregel als interpretatief tot  gevolg heeft  dat deze 
regel terugwerkt tot het moment waarop de geïnterpreteerde rechtsregel in werking trad, 

9 Cass., 12 feb.1993, A.R. nr. 7835, A.C. 1993, nr. 88.
10 Cass.,13 mei 1996, A.R. C.94.0210.F, A.C. 1996, nr. 170.
11 Cass., 17 sept.2004, A.R.C.02.0282.N, A.C. 2004, nr. 418.
12 Cass., 6 feb.2006, A.R. S.2005.0063.N, A.C. 2006, 78.
13 P. POPELIER, “Toepassing van de wet in de tijd”, A.P.R., 1999, 99.
14 Cass., 21 sept.1956, A.C. 1957, 17.



2784 HOF VAN CASSATIE 1.12.08 - Nr. 684 

heeft  Uw Hof met  voormelde uitspraak dat het  hier  geen interpretatieve wetsbepaling 
betrof, duidelijk aangegeven dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 niet kon toegepast 
worden vóór de datum van inwerkingtreding was bepaald.

Hoe en in welke mate aan de nieuwe rechtsregel terugwerkende kracht wordt gegeven 
moet  blijken  uit  de  tekst  van  het  besluit  dat  de  inwerkingtreding  bepaalt  en  uit  de 
bedoeling van de wetgever.

Bij Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 werd de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 
82 van de wet van 26 juni 2002 bepaald op 1 juli 2005 en van toepassing verklaard op het 
loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005.

De bedoeling van de wetgever met betrekking tot de toepassing van deze wetsbepaling 
in de tijd blijkt uit de duidelijke bewoordingen ervan. 

Uw Hof heeft, naar aanleiding van een gelijkaardige zaak als degene die voorligt, bij 
arrest van 17 maart 200815geoordeeld dat:

- luidens artikel 2 B.W.de wet alleen beschikt voor de toekomst en zij geen terugwer-
kende kracht heeft;

- uit die bepaling volgt dat een nieuwe wet niet van toepassing is op de verplichtingen 
die voortvloeien uit een overeenkomst die vóór de inwerkingtreding ervan is beëindigd

- de nieuwe wet, die het recht van de werknemer op het loon dat eisbaar wordt op het 
tijdstip waarop de overeenkomst is beëindigd, niet kan aantasten, kan evenmin het bedrag 
van de op dat loon verschuldigde interest wijzigen, aangezien dat loon onder de toepas-
sing blijft vallen van de wet die van kracht is op het tijdstip waarop het recht op betaling 
ervan is ontstaan

- de artikelen 3bis  en 10,  tweede  lid van  de wet  van  12 april  1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers, zoals zij voortvloeien uit de artikelen 81 en 82 
van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen en waarvan de 
inwerkingtreding, krachtens artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 is bepaald op 1 juli 
2005 door artikel 1 van het Koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerking-
treding van de voormelde artikelen 81 en 82, zijn, overeenkomstig die beginselen, slechts 
van toepassing op het loon waarvan het recht op betaling is ontstaan vanaf 1 juli 2005;

- de Koning die in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 3 juli 2005 melding maakt 
van deze regel vervat in artikel 2 B.W. heeft zijn bevoegdheid niet overschreden.

De appelrechters hebben het Koninklijk  besluit  van  3 juli  2005 niet  in  aanmerking 
genomen  omdat  dit  door  hen  onwettig  wordt  geacht  en  omdat  de  Koning  niet  de 
bevoegdheid had de toepassing van artikel 82 te beperken tot de lonen waarvan het recht 
op betaling is ontstaan vanaf  een bepaalde datum en met  uitsluiting van de lonen die 
voordien eisbaar zijn geworden maar nog niet werden betaald.

Zij  oordelen  dat  zonder  de  door  hen  aangenomen  fout  van  eiser,  bestaande  in  het 
overschrijden  van  de  redelijke  termijn,  verweerder  vanaf  30  mei  2005,  interest  had 
kunnen vorderen op het brutobedrag van alle nog openstaande loonachterstallen, dus ook 
als het recht op betaling daarvan ontstaan is vóór de inwerkingtreding van artikel 82.

Zij gaan aldus, zonder acht te slaan op de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 
juli 2005, die door de bekrachtiging kracht van wet hebben gekregen vanaf 1 juli 2005, 
voor de berekening van de schadevergoeding uit van de bruto-interest vanaf 30 mei 2005 
op  de  opzeggingsvergoeding,  waarop  het  recht  op  30  mei  2005  ontstond  en  op  de 
eindejaarspremies voor de jaren 2000 tot 2004 en schenden aldus artikel 2 B.W.

Het subonderdeel is in zoverre gegrond.
5.2.Het tweede middel

15 Cass., 17 maart 2008, A.R. S.07.0015.F.



Nr. 684 - 1.12.08 HOF VAN CASSATIE 2785 

Het tweede middel kan niet tot ruimere cassatie leiden.
 
Conclusie:  GEDEELTELIJKE VERNIETIGING 

ARREST

(A.R. S.07.0116.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2007 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel 3, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 2, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
-  de  artikelen  33,  36,  37,  40,  108,  144,  145,  149  en  159  van  de  gecoördineerde 

Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 81, 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 

de ondernemingen;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwer-

kingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen;

- de artikelen 2, eerste lid, 1°, 3bis, zoals ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 26 
juni  2002 betreffende  de  sluiting  van  de  ondernemingen,  10,  zowel  in  de versie  van 
toepassing vóór als in die van toepassing na de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, en 23, 1°, van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht, zoals 
neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig welk een nieuwe wet in beginsel onmid-
dellijke werking heeft;

- de artikelen 270, 272 en 273 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, geco-
ördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992;

- artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof de door verweerder tegen de eiser 

ingestelde vordering in tussenkomst ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof beslist dien-
volgens  de  eiser  te  veroordelen  tot  betaling van  een schadevergoeding  gelijk  aan het 
bedrag van de wettelijke  en de gerechtelijke  interest berekend op de toegekende bruto 
opzeggingsvergoeding en eindejaarspremies voor de jaren 2000 tot 2004, vanaf 30 mei 
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2005, verminderd met het bedrag van de wettelijke en gerechtelijke interest door de tot 
bindendverklaring  opgeroepen  partij  verschuldigd  op  de  overeenstemmende  nettobe-
dragen, en vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf 9 januari 2006. Die beslissing 
van het arbeidshof is gesteund op de volgende motieven:

"2.6. Intrest
(...)
(Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 

81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen is), 
zoals  terecht  werd  aangevoerd  door  de  (tot  bindendverklaring  opgeroepen  partij), 
onwettig en wel om de volgende redenen:

Artikel 3, §1, eerste lid, R. v. St. -Wet bepaalt:
Buiten  het  met  bijzondere  redenen  omklede  geval  van  hoogdringendheid  en  de 

ontwerpen  betreffende  begrotingen,  rekeningen,  leningen,  domeinverrichtingen  en  het 
legercontingent uitgezonderd, onderwerpen de ministers, de leden van de gemeenschaps- 
of gewestregeringen, de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en 
de leden van het Verenigd College respectievelijk bedoeld in het derde en het vierde lid 
van artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen, ieder wat hem betreft, aan het met redenen omklede advies van de afdeling 
wetgeving  de  tekst  van  alle  voorontwerpen  van  wet,  decreet,  ordonnantie  of  van 
ontwerpen van reglementaire besluiten. Het advies en het voorontwerp worden gehecht 
aan de memorie van toelichting van de ontwerpen van wet, decreet of ordonnantie. De 
adviesaanvraag  vermeldt  de  naam  van  de  gemachtigde  of  van  de  ambtenaar  die  de 
minister aanwijst om de afdeling wetgeving de dienstige toelichtingen te verstrekken. Het 
advies wordt gehecht aan de verslagen aan de Koning, aan de Regering, aan het College 
van de Franse Gemeenschapscommissie en aan het Verenigd College.

Ontwerpen van koninklijke besluiten waarbij de Koning optreedt krachtens artikel 105 
of 108 van de Grondwet, moeten bijgevolg voor advies worden voorgelegd aan de afde-
ling wetgeving van de Raad van State, voor zover zij een reglementair karakter bezitten.

Reglementaire besluiten in de zin van genoemd artikel 3, §1, eerste lid, zijn besluiten 
waarbij algemene regels worden uitgevaardigd die toepasselijk zijn op de rechtsonderho-
rigen  in  het  algemeen  of  op  een  bepaalde  groep  van  rechtsonderhorigen,  die  zich  in 
dezelfde objectieve toestand bevinden en niet alleen op één van hen of op een naar aantal 
beperkte groep (M. Van Damme, 'Raad van State Afdeling wetgeving'; Die Keure, 1998, 
120 en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak).

In het verleden werd aangenomen dat een besluit dat de datum van de inwerkingtreding 
van een wet of van een koninklijk besluit vaststelt niet reglementair is, omdat het geen 
enkele nieuwe regel zou bevatten die niet reeds besloten ligt in de bepalingen die het in 
werking stelt.

Dit standpunt kan evenwel niet worden bijgetreden vermits  de inwerkingtreding een 
zodanig wezenlijk onderdeel van de nieuwe regeling is, dat bezwaarlijk kan worden voor-
gehouden  dat  de  vaststelling  van  de  datum van  inwerkingtreding  geen  nieuwe  norm 
toevoegt aan de bestaande rechtsordening.

Bovendien kan de inwerkingtreding delicate rechtsvragen doen rijzen op het vlak van 
bijvoorbeeld een eventueel terugwerkende kracht (M. Van Damme, o. c., 129).

Uit de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State blijkt ten andere 
dat de vroegere zienswijze m.b.t. het niet reglementair karakter van besluiten die de datum 
van inwerkingtreding van een wet bepalen, reeds geruime tijd werd verlaten en dat gere-
geld  advies  werd  en wordt  verleend over  ontwerpen  van  dergelijke  besluiten,  waaruit 
impliciet doch zeker kan worden afgeleid dat de Raad van State zich daartoe bevoegd acht 
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en derhalve van oordeel is dat dergelijke besluiten een reglementair karakter bezitten.
(...)
Het ontwerp van koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van 

de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onderne-
mingen moest bijgevolg voor advies worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, behoudens in geval van 'met bijzondere redenen omklede' hoogdringend-
heid.

Dit geldt des te meer nu dit koninklijk besluit zich inhoudelijk niet beperkt tot het vast-
stellen van  een  datum waarop  genoemde  artikelen  81  en 82  in  werking  treden,  maar 
tevens bepaalt dat genoemde artikelen slechts van toepassing zijn op het loon waarvan het 
recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005.

Wat  de  mogelijkheid  tot  het  inroepen  van  hoogdringendheid  betreft  teneinde  geen 
advies in te winnen, moet erop gewezen worden dat artikel 3, §1, eerste lid, R.v.St.-Wet 
voorschrijft dat de hoogdringendheid 'met bijzondere redenen moet zijn omkleed'.

Deze verplichting houdt in dat de aanhef van het betrokken reglementair  besluit  de 
redenen moet vermelden waarom de ontworpen regeling zo spoedeisend was dat niet om 
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State kon worden gevraagd (M. Van 
Damme, o. c., 138 e. v., en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).

Dit arbeidshof kan slechts vaststellen dat het ontwerp van het koninklijk besluit van 3 
juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen niet voorafgaand voor advies 
werd voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State en dat zelfs geen drin-
gende noodzakelijkheid  werd ingeroepen om het ontbreken van een adviesaanvraag te 
rechtvaardigen.

Het inwinnen van het advies van de Raad van State is een substantiële vormvereiste.
Wanneer geen advies werd ingewonnen bij de afdeling wetgeving van de Raad van 

State omtrent een reglementair besluit en geen beroep werd gedaan op de dringende nood-
zakelijkheid of wanneer dit op een onbehoorlijke manier gebeurde, is dit besluit onwettig.

Bij toepassing van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet moeten de hoven en 
rechtbanken zich, zo nodig ambtshalve, onthouden van elke toepassing van een reglemen-
tair besluit dat werd genomen met miskenning van de wettelijk voorgeschreven raadple-
gingsvereiste (M. Van Damme, o. c., 156 en de aldaar geciteerde rechtspraak; Cass. 27 
februari 2006, S.05.0033.F; Cass. 9 september 2002, S.00.0125.F, http://www.cass.be, op 
datum).

Dit arbeidshof kan bijgevolg geen toepassing maken van het koninklijk besluit van 3 
juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.

(...)
2.7. Schadevergoeding vanwege de Belgische Staat
Ondergeschikt,  met name in de door dit arbeidshof bijgetreden hypothese dat de (tot 

bindendverklaring opgeroepen partij)  enkel  gehouden is tot  betaling van intrest  op de 
overeenstemmende nettobedragen, vordert  (de verweerder) betaling door de (eiser) van 
een vergoeding gelijk aan het bedrag van de wettelijke verwijl- minstens de vergoedende 
intrest vanaf 30 mei 2005 en de gerechtelijke interest gerekend op alle bruto toe te kennen 
bedragen onder aftrek van het bedrag aan intrest op de nettobedragen te betalen door de 
(tot bindendverklaring opgeroepen partij) volgens de uit te spreken veroordeling en de 
gerechtelijke intrest op het bedrag van deze schadevergoeding vanaf 9 januari 2006 tot op 
het ogenblik van de betaling.
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Deze, in ondergeschikte orde geformuleerde eis, steunt op de aansprakelijkheid van de 
(eiser) omdat hij niet binnen een redelijke termijn het nodige zou hebben gedaan om de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, inzonderheid artikel 82 
van deze wet, in werking te laten treden.

(...)
Ten gronde ontwikkelt de (eiser) - kort samengevat - de volgende grieven tegen zijn 

veroordeling tot schadevergoeding, zoals toegekend door de eerste rechters:
- de rechter kan bij toepassing van de oude versie van artikel 10 Loonbeschermingswet 

intrest toekennen op de brutobedragen van loonachterstallen;
- er is geen foutieve nalatigheid bij de uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betref-

fende de sluiting van ondernemingen;
- de (verweerder) toont geen schade aan die in verband staat met het beweerdelijk laat-

tijdig uitblijven van het inwerkingtredingsbesluit vermits de wet van 26 juni 2002 betref-
fende  de  sluiting  van  ondernemingen  enkel  maar  van  toepassing  kan  zijn  voor  de 
toekomst;

- de inwerkingtreding van artikel 82 werd inmiddels uitgevoerd bij koninklijk besluit 
van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 
26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.

Deze argumentatie kan niet overtuigen en wel om de volgende redenen:
Zoals uitvoerig uiteengezet sub 2.6. werd door de Koning tot op heden geen uitvoering 

gegeven aan de bij artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
ondernemingen gegeven opdracht om de datum te bepalen waarop artikel 82 van deze wet 
in werking zal treden en kan op basis van artikel 10 Loonbeschermingswet, in de versie 
zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van ondernemingen, geen intrest op het brutobedrag van de aan de werk-
nemer verschuldigde loonachterstallen worden toegekend.

Het arbeidshof stelt vast dat tussen partijen - terecht - geen betwisting bestaat over het 
feit  dat  op de uitvoerende macht de verplichting rust  om binnen een redelijke termijn 
uitvoering te geven aan een wettelijke bepaling, tenzij voor het uitstel ervan een redelijke 
verantwoording zou bestaan.

Dit  geldt  evenzeer  wanneer  de  wetgever  de  koning  machtigt  om de datum van  de 
inwerkingtreding van een wet te bepalen.

Ook wanneer de wetgever hiervoor geen termijn heeft voorgeschreven heeft de Koning 
de plicht om de datum van inwerkingtreding binnen een redelijke termijn te laten vallen 
(vgl. Vande Lanotte, J. en Goedertier, G., 'Overzicht publiek recht', Die Keure, 2001, nr. 
1052 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).

De (eiser) kan in dit kader aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt 
door de miskenning van de algemene zorgvuldigheidsnorm van de artikelen 1382-1383 
van het Burgerlijk Wetboek. (vgl. Cass. 23 april 1971, R. W., 1970-71, 1793).

Zoals de eerste rechters is dit arbeidshof van oordeel dat de redelijke termijn waarover 
de uitvoerende macht kon beschikken om maatregelen te nemen teneinde artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen in werking te laten 
treden, op 30 mei 2005 reeds was verstreken en dat hiervoor geen enkele redelijke verant-
woording wordt ingeroepen.

De (eiser) betwist dat hem een foutieve nalatigheid kan worden verweten, waarbij hij 
verwijst naar de vermeende noodzaak om alle uitvoeringsmaatregelen in het kader van de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen in één globaal besluit te 
nemen.
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Zoals terecht werd opgemerkt door de (verweerder), hierin gevolgd door de eerste rech-
ters, staan de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van 
ondernemingen  eigenlijk  los  van  de overige  bepalingen  uit  die  wet  en was  en is  (er) 
hoegenaamd geen noodzaak om de inwerkingtreding van deze bepalingen te koppelen aan 
de inwerkingtreding van de overige bepalingen van die wet.

Het onwettige koninklijk besluit van 3 juli 2005 illustreert en bevestigt ten andere dat 
de uitvoerende macht zelf van oordeel was dat het perfect mogelijk was om deze bepa-
lingen afzonderlijk in werking te laten treden.

Overigens bevestigt en illustreert het koninklijk besluit van 3 juli 2005 dat er naar het 
oordeel van de uitvoerende macht  zelf  op dat ogenblik  geen redelijke  verantwoording 
meer was voor een verder uitstel van de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 
26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen.

De uitvoerende macht heeft dan ook wel degelijk een fout begaan, die haar aansprake-
lijkheid in het gedrang brengt, door slechts op 3 juli 2005, hetzij meer dan 3 jaar na het 
uitvaardigen van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen een 
koninklijk besluit uit te vaardigen, met als gevolg dat de (verweerder) vanwege de (tot 
bindendverklaring opgeroepen partij) geen intrest kan opeisen op het brutobedrag van de 
hem verschuldigde loonachterstallen, doch enkel op het nettobedrag.

Bovendien kan en mag uiteraard aan de (eiser) worden verweten dat op 3 juli 2005 een 
onwettig koninklijk besluit werd uitgevaardigd, zodat artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 van de wet betreffende de sluiting van ondernemingen nog steeds niet in werking is 
getreden.

De (eiser) kan evenmin gevolgd worden waar hij voorhoudt dat de (verweerder) geen 
schade heeft geleden ingevolge dit foutief optreden, gelet op het feit dat een nieuwe wet in 
beginsel alleen voor de toekomst werkt.

In dit verband dient er vooreerst op gewezen te worden dat, om de hiervoor uiteenge-
zette redenen,  dit  arbeidshof van oordeel  is  dat  de  (eiser)  de nodige maatregelen  had 
kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet betreffende de 
sluiting van ondernemingen reeds op 30 mei 2005 in werking was getreden.

Bovendien is dit arbeidshof, zoals de (verweerder), van oordeel dat artikel 90 van de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen aan de Koning niet de 
bevoegdheid verleende om de toepassing van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 te 
beperken tot de lonen waarvan het recht op betaling is ontstaan vanaf een bepaalde datum 
en met uitsluiting van de lonen die voordien eisbaar zijn geworden, maar nog niet werden 
betaald.

Anders dan de (eiser) voorhoudt impliceert het beginsel van de onmiddellijke werking 
van de wet, dat een nieuwe wettelijke reglementering in beginsel niet alleen van toepas-
sing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de gevolgen van 
de onder de vroegere reglementering ontstane toestanden, die zich voordoen of die voort-
duren onder  vigeur  van de nieuwe reglementering  en voor  zover  die  toepassing geen 
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde  rechten (vgl.  Vande Lanotte,  J.  en 
Goedertier, G., o.c., nr. 273 en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer).

Niets in de wet van 26 juni 2002 laat toe te besluiten dat de wetgever van dit beginsel 
heeft willen afwijken.

Een correcte toepassing van dit beginsel zal er dan ook - bij hypothese - toe leiden dat 
vanaf de door de Koning bepaalde datum van de inwerkingtreding van artikel 82 van de 
wet  van 26 juni 2002 intrest  verschuldigd is op de brutobedragen van alle nog open-
staande loonachterstallen, zonder uiteraard afbreuk te doen aan reeds onherroepelijk vast-
gestelde rechten.
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Gelet op het voorgaande kan de door de (verweerder) gevorderde schadevergoeding 
worden toegekend voor  de toegekende  opzeggingsvergoeding en voor  de ex contractu 
gevorderde achterstallige eindejaarspremies" (bladzijde 17, tweede alinea, t.e.m. bladzijde 
23, tweede alinea, van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens, waardoor 

aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is ontstaan 
verplicht deze te vergoeden.

Overeenkomstig artikel 1383 van het Burgerlijk Wetboek is iedereen aansprakelijk niet 
alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn 
nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

De  aansprakelijkheid  op  grond  van  de  artikelen  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk 
Wetboek vereist het bestaan van een fout, een schade en het causaal verband tussen beide.

Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat de door de verweerder tegen de eiser 
ingestelde vordering (in tussenkomst), vordering die het gegrond verklaart, steunt op de 
aansprakelijkheid van de eiser (bladzijde 20, punt 2.7, tweede alinea, van het bestreden 
arrest; zie ook bladzijde 21, zesde alinea, van het bestreden arrest).

Uit de door het arbeidshof in het bestreden arrest gedane vaststellingen en gemaakte 
overwegingen blijkt dat het arbeidshof de eiser aansprakelijk stelt op grond van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (zie o.m. bladzijde 21, zesde alinea en 
bladzijde 22, tweede alinea, van het bestreden arrest).

1.1. Eerste onderdeel
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat de eiser een fout heeft begaan (zie 

bladzijde 22, tweede alinea, van het bestreden arrest).
In dit eerste onderdeel vecht de eiser die beslissing van het arbeidshof aan. Het Hof kan 

inderdaad nagaan of de feitenrechter uit de door hem gedane feitelijke vaststellingen het 
al dan niet bestaan van een fout kon afleiden.

Het arbeidshof is van oordeel dat de fout van de eiser bestaat in het uitvaardigen van 
een koninklijk besluit dat onwettig is. De eiser vecht dat oordeel aan in het eerste subon-
derdeel. Meer bepaald oordeelt het arbeidshof dat het koninklijk besluit onwettig is omdat

- het ontwerp ervan niet voor advies werd voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State, wat de eiser aanvecht in het eerste subsubonderdeel;

- het hele koninklijk besluit wegens onwettigheid niet kan worden toegepast,  wat de 
eiser aanvecht in het tweede subsubonderdeel.

Het arbeidshof is eveneens van oordeel dat de eiser een fout heeft  begaan door niet 
binnen een redelijke termijn uitvoering (te) geven aan een wettelijke  bepaling,  wat  de 
eiser aanvecht in het tweede subonderdeel.

1. 1. 1. Eerste subonderdeel
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat uiteraard aan de eiser kan en mag 

worden verweten dat op 3 juli 2005 een onwettig koninklijk besluit werd uitgevaardigd, 
zodat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen 
nog  steeds niet  in  werking  is  getreden  (bladzijde 22,  derde  alinea,  van  het  bestreden 
arrest).

Het arbeidshof leidt aldus het bestaan van de fout van de eiser (o.m.) af uit het feit dat 
op 3 juli 2005 een onwettig koninklijk besluit werd uitgevaardigd, zodat artikel 82 van de 
wet  van  26  juni  2002  betreffende  de  sluiting  van  ondernemingen  nog  steeds  niet  in 
werking is getreden.
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Artikel 3, §1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, hieronder 
afgekort als R.v.St.-Wet, bepaalt:

"Buiten  het  met  bijzondere  redenen  omklede  geval  van  hoogdringendheid  en  de 
ontwerpen  betreffende  begrotingen,  rekeningen,  leningen,  domein verrichtingen  en het 
legercontingent uitgezonderd, onderwerpen de ministers, de leden van de gemeenschaps- 
of gewestregeringen, de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en 
de leden van het Verenigd College, respectievelijk bedoeld in het derde en het vierde lid 
van artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen, ieder wat hem betreft, aan het met redenen omkleed advies van de afdeling 
wetgeving  de  tekst  van  alle  voorontwerpen  van  wet,  decreet,  ordonnantie  of  van 
ontwerpen  van  reglementaire  besluiten.  De  adviesaanvraag  vermeldt  de  naam van  de 
gemachtigde of van de ambtenaar die de minister aanwijst om de afdeling wetgeving de 
dienstige  toelichtingen  te  verstrekken.  Het  advies  wordt  gehecht  aan de memorie  van 
toelichting van de ontwerpen van wet, decreet of ordonnantie, alsmede aan de verslagen 
aan de Koning, aan de Regering, aan het College van de Franse Gemeenschaps-commissie 
en aan het Verenigd College".

Op grond  van  artikel  3,  §1,  eerste  lid,  van  de  R.v.St.-Wet  moeten  ontwerpen  van 
koninklijk besluiten waarbij de Koning optreedt op grond van artikel 105 of 108 van de 
gecoördineerde Grondwet, voor advies worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State, voor zover zij een reglementair karakter bezitten. Het arbeidshof geeft 
dat beginsel in het bestreden arrest overigens correct weer (bladzijde 17, vierde alinea, 
van het bestreden arrest).

1. 1. 1. 1. Eerste subsubonderdeel
1. Reglementaire besluiten in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet zijn 

besluiten waarbij algemene rechtsregels worden uitgevaardigd die toepasselijk zijn op de 
rechtsonderhorigen in het algemeen of op een bepaalde groep van rechtsonderhorigen die 
zich in dezelfde objectieve toestand bevinden. Ook dat beginsel geeft het arbeidshof in het 
bestreden arrest correct weer (bladzijde 17, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Louter  materiële  uitvoerings-  of  toepassingsmaatregelen  van  een  reeds  bestaande 
normatieve tekst hebben geen reglementair karakter in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, 
van de R.v.St.-Wet. Dat geldt ook voor besluiten die geen nieuwe rechtsregels invoeren, 
maar  enkel  bestaande  rechtsregels  toepassen zonder  dat  er  inhoudelijk  iets  aan wordt 
toegevoegd.

Een koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding van een wet vaststelt, voert 
geen enkele nieuwe rechtsregel in die niet reeds besloten ligt in de bepalingen die het in 
werking stelt en maakt aldus geen reglementair besluit in de zin van artikel 3, §1, eerste 
lid, van de R.v.St.-Wet uit.

Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat de zienswijze dat een koninklijk besluit 
dat de datum van inwerkingtreding van een wet vaststelt, geen reglementair besluit in de 
zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet uitmaakt (aangezien het geen enkele 
nieuwe rechtsregel invoert die niet reeds besloten ligt in de bepalingen die het in werking 
stelt), niet kan worden bijgetreden, aangezien de inwerkingtreding een zodanig wezenlijk 
onderdeel van de nieuwe regeling is, dat bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat de 
vaststelling  van  de  datum  van  inwerkingtreding  geen  nieuwe  norm  toevoegt  aan  de 
bestaande rechtsordening, en de inwerkingtreding delicate rechtsvragen kan doen rijzen 
op het vlak van bijvoorbeeld een eventueel terugwerkende kracht (bladzijde 17, laatste 
alinea, en bladzijde 18, eerste alinea, van het bestreden arrest).

2.  Artikel  81 van de wet  van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onderne-
mingen (hieronder afgekort als de wet van 26 juni 2002) voegde een artikel 3bis in de 
Loonbeschermingswet in. Dat artikel bepaalt dat de werknemer recht heeft op betaling, 
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door de werkgever, van het hem verschuldigde loon en dat dit recht op de betaling van het 
loon betrekking heeft  op het loon vooraleer  de in artikel  23 bedoelde inhoudingen  in 
mindering zijn gebracht.

Bij artikel 82 van de voornoemde wet van 26 juni 2002 werd artikel 10 van de Loonbe-
schermingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede 
lid van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op 
het loon vooraleer de in artikel 23 van die wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn 
gebracht. Met toepassing van artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet, zoals 
ingevoegd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op 
het brutobedrag van het loon.

Overeenkomstig artikel  90,  §1, van de wet  van 26 juni 2002 bepaalt  de Koning de 
datum waarop deze wet in werking treedt.

Op 3 juli 2005 werd het koninklijk besluit uitgevaardigd betreffende de inwerkingtre-
ding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen, hieronder afgekort als het koninklijk besluit van 3 juli 2005. Dat konink-
lijk besluit bestaat uit drie artikelen.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat de artikelen 81 en 82 
van de wet van 26 juni 2002 in werking treden op 1 juli 2005. Die bepaling voert geen 
enkele nieuwe rechtsregel in die niet reeds vervat zit in (de artikelen 81, 82 en 90, §1,) 
van de wet van 26 juni 2002.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 van toepassing 
is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. Dat artikel houdt 
slechts een verdere concretisering in van artikel 1 en werd ook uitgevaardigd ter uitvoe-
ring van artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002. Ook dat artikel doet dus geen nieuwe 
rechtsregel ontstaan.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat onze minister van Werk 
belast is met de uitvoering van dat besluit. Ook die bepaling voert uiteraard geen nieuwe 
rechtsregel in.

Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 werd aldus enkel genomen ter uitvoering van de 
artikelen 81, 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 en doet geen nieuwe rechtsregel 
ontstaan.

Aangezien het koninklijk besluit van 3 juli 2005 een loutere uitvoeringsmaatregel van 
een reeds bestaande normatieve tekst betreft die geen nieuwe rechtsregel invoert, maakt 
het geen reglementair besluit uit in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet, 
zodat het ontwerp ervan niet ter advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State 
diende voorgelegd te worden.

Het arbeidshof oordeelt dan ook niet wettig dat het ontwerp van koninklijk besluit van 
3 juli 2005 voor advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State moest worden 
voorgelegd en aldus een reglementair karakter in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van 
de R.v.St.-Wet bezit (bladzijde 18, derde alinea, van het bestreden arrest).

Het koninklijk besluit van 3 juli 2005 kan niet onwettig worden verklaard wegens het 
niet inwinnen van advies bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (aangezien het 
geen reglementair karakter bezit in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St-Wet 
en aldus niet ter advies diende voorgelegd te worden).

Conclusie
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 onwettig is 

(schending van de artikelen 3, §1, eerste lid, van de gecoördineerde Wetten op de Raad 
van State, 81, 82 en 90, § 1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen, en 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de 
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inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de 
sluiting van de ondernemingen) en leidt het bestaan van de fout van de eiser bijgevolg niet 
wettig af uit het feit dat op 3 juli 2005 een onwettig koninklijk besluit werd uitgevaardigd 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). De beslissing van 
het arbeidshof de eiser te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding kan op grond 
van het motief dat op 3 juli 2005 een onwettig koninklijk besluit werd uitgevaardigd, niet 
wettig worden verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek).

1. 1.1.2. Tweede subsubonderdeel
1. De uit artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet voortvloeiende verplichting tot het 

inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State maakt  een 
substantiële vormvereiste uit.

Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de 
algemene,  provinciale  en  plaatselijke  besluiten  en  verordeningen  alleen  toepassen  in 
zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Een koninklijk besluit dient dan ook slechts 
buiten toepassing gelaten te worden in zoverre het niet in overeenstemming is met een 
wet.

Indien in een reglementair besluit in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-
Wet dat ter advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State dient te worden voor-
gelegd, ook niet-reglementaire bepalingen voorkomen, heeft het niet inwinnen van advies 
bij de afdeling wetgeving van de Raad van State niet de onwettigheid (en buiten toepas-
sing verklaring)  van die niet-reglementaire bepalingen tot gevolg.  Immers,  de afdeling 
wetgeving van de Raad van State is niet bevoegd om over die niet-reglementaire bepa-
lingen advies te verlenen. Bovendien dient een koninklijk besluit door de rechter op grond 
van  artikel  159 van de gecoördineerde  Grondwet  slechts  buiten toepassing te  worden 
gelaten in zoverre het niet in overeenstemming is met een wet.

2. Bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onderne-
mingen (hieronder afgekort als de wet van 26 juni 2002) werd artikel 10 van de Loonbe-
schermingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede 
lid van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op 
het loon vooraleer de in artikel 23 van die wet bedoelde inhoudingen in mindering zijn 
gebracht.

Overeenkomstig artikel  90, §1,  van de wet  van 26 juni 2002 bepaalt de Koning de 
datum waarop deze wet in werking treedt.

Op 3 juli 2005 werd in uitvoering van artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 het 
koninklijk besluit uitgevaardigd betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 
82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, hieronder 
afgekort als het koninklijk besluit van 3 juli 2005. Dat koninklijk besluit bestaat uit drie 
artikelen.

Voor zover het koninklijk besluit van 3 juli 2005 een reglementair karakter bezit in de 
zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet en het ontwerp ervan dienvolgens ter 
advies aan de afdeling wetgeving van de Raad van State diende voorgelegd te worden, 
verkrijgt het dat reglementair karakter slechts door zijn artikel 2.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, overeenkomstig welk de artikelen 
81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking treden op 1 juli 2005, maakt een niet-
reglementaire bepaling uit. Die bepaling stelt immers enkel de datum van inwerkingtre-
ding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 vast en voert aldus geen 
nieuwe rechtsregel in die niet reeds besloten ligt in de bepalingen die het in werking stelt.

Ook artikel  3  van  het  koninklijk  besluit  van  3  juli  2005,  overeenkomstig  welk  de 
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minister van Werk belast is met de uitvoering van het besluit, betreft een niet-reglemen-
taire bepaling. Ook die bepaling voert immers geen nieuwe rechtsregel in.

Voor zover het koninklijk besluit van 3 juli 2005 een reglementair karakter bezit in de 
zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet, maakt het derhalve een reglementair 
besluit uit dat ook niet-reglementaire bepalingen, namelijk de artikelen 1 en 3, bevat.

Het niet inwinnen van het advies bij de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft 
in die hypothese niet de onwettigheid tot gevolg van de artikelen 1 en 3 (de niet-regle-
mentaire bepalingen) ervan. Het niet inwinnen van advies bij de afdeling wetgeving van 
de Raad van State leidt enkel tot onwettigheid van artikel 2 van het koninklijk besluit van 
3 juli 2005.

Het arbeidshof oordeelt in het bestreden arrest dat het volledige koninklijk besluit van 3 
juli 2005, dat volgens hem een reglementair besluit uitmaakt, onwettig is wegens het niet 
naleven van de uit artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet voortvloeiende verplichting 
advies in te winnen bij de afdeling wetgeving van de Raad van State (zie bladzijde 17, 
tweede alinea, bladzijde 19, derde alinea, en bladzijde 22, derde alinea, van het bestreden 
arrest). Het arbeidshof maakt bijgevolg in toepassing van artikel 159 van de Grondwet 
helemaal geen toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 (bladzijde 19, vijfde 
alinea, van het bestreden arrest) en dus ook niet van artikel 1 ervan (overeenkomstig welk 
de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking treden op 1 juli 2005), en is  
bijgevolg  van  oordeel dat  artikel  82 van de wet  van  26 juni  2002 nog steeds niet  in 
werking is getreden (bladzijde 22, derde alinea, van het bestreden arrest).

Aangezien  het  koninklijk  besluit  van  3  juli  2005,  voor  zover  het  een  reglementair 
besluit uitmaakt in de zin van artikel 3, §1, eerste lid, van de R.v.St.-Wet, ook niet-regle-
mentaire bepalingen (waaronder artikel 1) bevat, en het niet inwinnen van advies bij de 
afdeling wetgeving van de Raad van State niet de onwettigheid tot gevolg heeft van die 
bepalingen (waaronder artikel 1), oordeelt het arbeidshof niet wettig dat ook artikel 1 van 
dat koninklijk besluit onwettig is en buiten toepassing dient te worden gelaten.

Conclusie
Het arbeidshof laat niet wettig artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 buiten 

toepassing en is derhalve niet wettig van oordeel dat artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 nog steeds niet in werking is getreden (schending van de artikelen 159 van de geco-
ördineerde Grondwet  van  17 februari  1994,  3,  §  1,  eerste  lid,  van  de gecoördineerde 
wetten op de Raad van State, 1, en, voor zoveel als nodig, 2 en 3, van het koninklijk 
besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 82 en 90, §1, van de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen). Het arbeidshof leidt 
uit het feit dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onder-
nemingen nog steeds niet in werking is getreden, aldus ook niet wettig af dat de eiser een 
fout heeft begaan (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). 
De beslissing van het arbeidshof de eiser te veroordelen tot betaling van een schadever-
goeding kan op grond van het motief dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de ondernemingen nog steeds niet in werking is getreden, niet wettig 
worden  verantwoord  (schending  van  de  artikelen  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

1.1.2. Tweede subonderdeel
1. Het arbeidshof oordeelt in het bestreden arrest dat de redelijke termijn waarover de 

uitvoerende macht kon beschikken om maatregelen te nemen om artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen in werking te laten treden, op 
30 mei 2005 reeds was verstreken en dat hiervoor geen enkele redelijke verantwoording 
wordt ingeroepen (bladzijde 21, zevende alinea, van het bestreden arrest).
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Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest eveneens dat "de uitvoerende macht 
dan ook wel  degelijk een fout heeft  begaan, die haar aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt, door slechts op 3 juli 2005, hetzij meer dan 3 jaar na het uitvaardigen van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen een koninklijk besluit uit te 
vaardigen, met als gevolg dat de (verweerder) vanwege de (tot bindendverklaring opge-
roepen partij) geen intrest kan opeisen op het brutobedrag van de hem verschuldigde loon-
achterstallen,  doch  enkel  op  het  nettobedrag"  (bladzijde  22,  tweede  alinea,  van  het 
bestreden arrest).

Het arbeidshof leidt het bestaan van de fout van de eiser aldus ook af uit het feit dat de 
redelijke  termijn  waarover  de  uitvoerende  macht  kon  beschikken  om  maatregelen  te 
nemen om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van onderne-
mingen in werking te laten treden, op 30 mei 2005 reeds was verstreken, en dat de uitvoe-
rende macht slechts op 3 juli 2005 een koninklijk besluit heeft uitgevaardigd.

2. Het Hof kan nagaan of de feitenrechter op grond van de door hem in zijn beslissing 
vastgestelde feiten wettig tot het bestaan of de ontstentenis van een fout kon besluiten.

Uit artikel 108 van de gecoördineerde Grondwet volgt dat op de uitvoerende macht de 
verplichting rust om binnen een redelijke termijn uitvoering te geven aan een wettelijke 
bepaling, zelfs wanneer de wetgever daarvoor geen termijn heeft voorgeschreven.

Weliswaar  heeft  de  Koning die  door  de wetgever  wordt  gemachtigd  de datum van 
inwerkingtreding van een wet te bepalen, de plicht die datum binnen een redelijke termijn 
te laten vallen,  ook als de wetgever  zelf  daarvoor  geen termijn heeft  voorgeschreven. 
Maar indien de wetgever de Koning machtigt de datum van inwerkingtreding van een wet 
te bepalen, betekent dit dat de wetgever van oordeel is dat bepaalde bezwaren de onmid-
dellijke inwerkingtreding van de wet in de weg staan. Als hij daarenboven geen termijn en 
zelfs geen uiterste termijn voor de uitvoering van een wet vooropstelt, wijst dat erop dat 
hij de Koning op dat punt een grote beleidsvrijheid toestaat, waarop de rechter omwille 
van het beginsel van de scheiding van de machten alleen een marginaal toezicht kan uitoe-
fenen.

3.  Artikel  81 van de wet  van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onderne-
mingen (hieronder afgekort als de wet van 26 juni 2002) voegde een artikel 3bis in de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (hieronder 
afgekort  als  de  Loonbeschermingswet)  in.  Dat  artikel  bepaalt  dat  de  werknemer  recht 
heeft op betaling, door de werkgever, van het hem verschuldigde loon en dat dit recht op 
de betaling van het loon betrekking heeft op het loon vooraleer de in artikel 23 bedoelde 
inhoudingen in mindering zijn gebracht.

Bij  artikel  82  van  de  wet  van  26  juni  2002  werd  artikel  10  van  de  Loonbescher-
mingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede lid 
van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op het 
loon  vooraleer  de  in  artikel  23  van  die  wet  bedoelde  inhoudingen  in  mindering  zijn 
gebracht. Met toepassing van artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet, zoals 
ingevoegd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op 
het brutobedrag van het loon.

Overeenkomstig artikel  90, §1, van de wet van 26 juni 2002, bepaalt de Koning de 
datum waarop deze wet in werking treedt.

Op 3 juli 2005 werd het koninklijk besluit uitgevaardigd betreffende de inwerkingtre-
ding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen, hieronder afgekort  als het koninklijk besluit van 3 juli 2005. Artikel 1 
van dat koninklijk besluit bepaalt dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 in 
werking treden op 1 juli 2005.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 bepaalt dat artikel 1 van toepassing 
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is op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005. Uit dat artikel 
blijkt  dat het  ogenblik waarop het recht op betaling van een loonvoordeel is  ontstaan, 
doorslaggevend is  bij  het  beantwoorden  van  de vraag of  toepassing dient  gemaakt  te 
worden van artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers in de versie van vóór (en derhalve interest verschuldigd is op het 
nettoloon),  dan wel  van na (en derhalve  interest  verschuldigd  is  op het  brutoloon) de 
vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002.

Het  recht op betaling van een door de werkgever  aan de werknemer  verschuldigde 
opzeggingsvergoeding ontstaat op het ogenblik van het ontslag.

Het recht op betaling van de door de tot bindendverklaring opgeroepen partij aan de 
verweerder verschuldigde opzeggingsvergoeding,  is derhalve ontstaan op 30 mei 2005, 
zijnde het ogenblik van het ontslag volgens de vaststellingen van het arbeidshof.

1.1.2. 1. Eerste subsubonderdeel
1. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat het van oordeel is dat de rede-

lijke termijn waarover de uitvoerende macht kon beschikken om maatregelen te nemen 
om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, op 30 mei 2005 
reeds was verstreken en dat hiervoor geen enkele redelijke verantwoording wordt inge-
roepen (bladzijde 21, zevende alinea, van het bestreden arrest).

Het  arbeidshof  stelt  vast  dat  de  eiser  betwist  dat  hem een foutieve  nalatigheid  kan 
worden verweten, waarbij hij verwijst naar de noodzaak alle uitvoeringsmaatregelen in 
het kader van de wet  van 26 juni 2002 in één globaal besluit te nemen (bladzijde 21, 
achtste alinea, van het bestreden arrest). Uit een op regelmatige wijze aan het hof van 
beroep voorgelegde conclusie blijkt  inderdaad dat de eiser ter verantwoording van het 
verstrijken van een bepaalde termijn alvorens de datum van inwerkingtreding door de 
Koning werd bepaald, wees op de omstandigheid dat de bepalingen van de wet van 26 
juni 2002 een getrouwe uitvoering vormen van een tussen de sociale partners in de Natio-
nale Arbeidsraad tot stand gekomen globaal akkoord, dat artikel 82 op vraag van de werk-
nemersorganisaties  in  de  wet  werd  opgenomen,  dat  de  uitvoering  van  een  dergelijk 
akkoord vereist dat alle uitvoeringsmaatregelen van die wet in één globaal besluit worden 
genomen en alle bepalingen op dezelfde datum in werking treden om het evenwicht dat 
aan het akkoord ten grondslag ligt, niet te verstoren, dat de in de wet van 26 juni 2002 
bepaalde maatregelen de uitwerking vergen van een hele reeks gedetailleerde uitvoerings-
maatregelen  en  dat  ook  rekening  moest  worden  gehouden  met  intussen  in  werking 
getreden nieuwe Europese regels (zie blz. 5, onderaan, tot blz. 8, midden, van de "synthe-
seconclusie" voor de eiser).

Het arbeidshof overweegt dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 eigen-
lijk los staan van de overige bepalingen uit die wet, en dat er hoegenaamd geen noodzaak 
was en is om de inwerkingtreding van deze bepalingen te koppelen aan de inwerkingtre-
ding van de overige bepalingen van die wet  (bladzijde 21,  voorlaatste alinea,  van het 
bestreden arrest). Het arbeidshof overweegt ook nog dat het onwettige koninklijk besluit 
van 3 juli 2005 bevestigt en illustreert dat de uitvoerende macht zelf van oordeel was dat 
het perfect mogelijk was de artikelen 81 en 82 afzonderlijk in werking te laten treden 
(bladzijde 21, laatste alinea, van het bestreden arrest). Het arbeidshof voegt er nog aan toe 
dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 overigens bevestigt en illustreert dat er naar het 
oordeel van de uitvoerende macht  zelf  op dat ogenblik geen redelijke  verantwoording 
meer was voor een verder uitstel van de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 
26 juni 2002 (bladzijde 22, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Evenwel is, gelet op de hierboven vermelde door de eiser aangevoerde redenen voor het 
uitstel van de inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, redenen die 
door het arbeidshof niet worden tegengesproken noch weerlegd en die tot de beleidsma-
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tige  beoordelingsvrijheid  van  de  eiser  behoren,  de  termijn  die  de  eiser  heeft  in  acht 
genomen om die bepaling uit te voeren, niet kennelijk onredelijk. Dat de eiser zelf het 
uitstel niet langer wou laten duren dan 3 juli 2005, belet niet dat de beleidsmatige redenen 
voor het uitstel tot op dat ogenblik bleven bestaan.

Het arbeidshof kan op basis van zijn hierboven vermelde en bekritiseerde vaststellingen 
en overwegingen niet zonder schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en zonder schending van het beginsel van de scheiding van de machten (op zich-
zelf en zoals het vervat is in de artikelen 33, 36, 37 en 40 van de op 17 februari 1994 
gecoördineerde Grondwet) en van de regels die de bevoegdheid van de rechterlijke macht 
regelen (de artikelen 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet), beslissen dat de eiser 
een fout heeft begaan door slechts op 3 juli 2005 een koninklijk besluit uit te vaardigen, 
met als gevolg dat de verweerder vanwege de tot bindendverklaring opgeroepen partij 
geen interest kan opeisen op het brutobedrag van de hem verschuldigde loonachterstallen 
(bladzijde 22, tweede alinea, van het bestreden arrest) .

Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eiser een fout heeft begaan door slechts op 3 

juli 2005 een koninklijk besluit uit te vaardigen (schending van de artikelen 1382 en 1383 
van  het  Burgerlijk  Wetboek,  33,  36,  37,  40,  108,  144 en 145 van  de gecoördineerde 
Grondwet, 81, 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen, 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwer-
kingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 en van het beginsel van 
de scheiding der machten). De beslissing van het arbeidshof om de eiser te veroordelen tot 
betaling van een schadevergoeding kan op grond van het motief dat de uitvoerende macht 
een fout heeft begaan door slechts op 3 juli 2005 een koninklijk besluit uit te vaardigen, 
niet  wettig  worden  verantwoord  (schending  van  de  artikelen  1382  en  1383  van  het 
Burgerlijk Wetboek).

1.1.2.2. Tweede subsubonderdeel
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat het van oordeel is dat de redelijke 

termijn waarover  de uitvoerende macht kon beschikken om maatregelen te nemen om 
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, op 30 mei 2005 reeds 
was verstreken en dat hiervoor geen enkele redelijke verantwoording wordt ingeroepen 
(bladzijde 21, zevende alinea, van het bestreden arrest). Ook verder in het bestreden arrest 
overweegt het arbeidshof dat het van oordeel is dat de eiser de nodige maatregelen had 
kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 
betreffende  de sluiting van  de ondernemingen  reeds op 30 mei  2005 in  werking  was 
getreden (bladzijde 22, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof geeft met die overwegingen enkel aan dat de redelijke termijn waarover 
de uitvoerende macht beschikte om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te 
laten treden (en aldus uitvoering te geven aan artikel 90, §1, van die wet) op 30 mei 2005, 
d.i. de datum van het ontslag van de verweerder volgens zijn vaststellingen, reeds was 
verstreken.

Het arbeidshof veroordeelt de tot bindendverklaring opgeroepen partij tot betaling aan 
de verweerder van eindejaarspremies voor de jaren 2000 tot en met 2004 (bladzijde 23, 
onderaan t.e.m. bladzijde 24, bovenaan, van het bestreden arrest).

Het recht op betaling van de oudejaarspremies voor de jaren 2000 tot en met 2004 is uit 
zijn aard in elk geval ontstaan vóór 30 mei 2005. Wat die premies betreft dient, om te 
kunnen oordelen of de eiser een fout heeft begaan, nagegaan te worden of op de verschil-
lende ogenblikken waarop het recht op betaling ervan is ontstaan, de redelijke termijn 
waarover de uitvoerende macht beschikte om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in 
werking te laten treden al was verstreken.
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Het arbeidshof geeft met zijn in het bestreden arrest gemaakte overwegingen en gedane 
vaststellingen niet aan dat de redelijke termijn waarover de uitvoerende macht beschikte 
om artikel  82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, ook reeds was 
verstreken op de verschillende ogenblikken waarop het recht op betaling van de oude-
jaarspremies voor de jaren 2000 tot en met 2004 was ontstaan, ogenblikken die zich situ-
eren vóór 30 mei 2005.

1.1.2.2.1. Eerste subsubsubonderdeel
Het arbeidshof leidt uit de vaststelling dat de redelijke termijn waarover de uitvoerende 

macht beschikte om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, op 
30  mei  2005  reeds  was  verstreken,  wat  de  (interest  verschuldigd  op  de)  eindejaars-
premies voor de jaren 2000 tot en met 2004 (betreft,) niet wettig af dat de eiser een fout 
heeft begaan.

Conclusie
Het arbeidshof beslist wat de (interest verschuldigd op de) eindejaarspremies voor de 

jaren 2000 tot en met 2004 betreft, niet wettig dat de redelijke termijn om artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden was verstreken en leidt daaruit niet 
wettig af dat de eiser een fout heeft begaan (schending van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 108 van de gecoördineerde Grondwet, 81, 82 en 90, §1, van de 
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 1, 2 en 3 van het 
koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 81 en 
82 van de wet van 26 juni 2002). De beslissing van het arbeidshof om de eiser te veroor-
delen tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de wettelijke en 
gerechtelijke interest berekend op de toegekende bruto eindejaarspremies voor de jaren 
2000 tot 2004, verminderd met het bedrag van de wettelijke en gerechtelijke interest door 
de tot bindendverklaring opgeroepen partij verschuldigd op de overeenstemmende netto-
bedragen, kan op grond van het motief dat de redelijke termijn om artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 in werking te laten treden was verstreken, niet wettig worden verant-
woord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

1.1.2.2.2. Tweede subsubsubonderdeel
Minstens maakt het arbeidshof, door niet te onderzoeken of en dus ook niet vast  te 

stellen dat de redelijke termijn waarover de uitvoerende macht kon beschikken om artikel 
82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, op de respectievelijke ogen-
blikken waarop het recht op betaling van de eindejaarspremies verschuldigd voor de jaren 
2000 tot en met 2004 is ontstaan (zijnde in elk geval vóór 30 mei 2005) al was verstreken, 
het door het Hof uit te oefenen wettigheidstoezicht op het rechtsbegrip fout onmogelijk.

Conclusie
Door het door het Hof uit te oefenen wettigheidstoezicht onmogelijk te maken, schendt 

het arbeidshof artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
1.2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "de (eiser) evenmin kan gevolgd 

worden waar hij voorhoudt dat de (verweerder) geen schade heeft geleden ingevolge dit 
foutief optreden, gelet op het feit dat een nieuwe wet in beginsel alleen voor de toekomst 
werkt" (bladzijde 22, vierde alinea, van het bestreden arrest)

Het  arbeidshof  oordeelt  dus  dat  de  verweerder  schade  heeft  geleden  ingevolge  het 
foutief optreden van de eiser en stelt het bestaan van het causaal verband tussen de door 
de verweerder geleden schade en de door de eiser begane fout vast. In dit tweede onder-
deel vecht de eiser dat oordeel van het arbeidshof aan.

1.2. 1. Eerste subonderdeel
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Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat erop gewezen dient te worden dat 
het, om de voorheen in het bestreden arrest uiteengezette redenen, van oordeel is dat de 
eiser de nodige maatregelen had kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 
82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen al op 30 
mei 2005 in werking was getreden (bladzijde 22, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Zoals uiteengezet in het tweede subonderdeel van het eerste onderdeel van het middel, 
dat hier als integraal hernomen wordt beschouwd, leidt het arbeidshof uit zijn vaststelling 
dat de redelijke termijn waarover de uitvoerende macht beschikte om de nodige maatre-
gelen te nemen om artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking te laten treden, op 
30 mei 2005 al was verstreken (zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording wordt 
ingeroepen), niet wettig af dat de eiser een fout heeft begaan.

Het arbeidshof oordeelt bijgevolg niet wettig dat de eiser de nodige maatregelen had 
kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van de ondernemingen al op 30 mei 2005 in werking was getreden.

Conclusie
De beslissing van het arbeidshof dat de verweerder schade heeft geleden ingevolge het 

foutief optreden van de eiser, kan op grond van de overweging dat de eiser de nodige 
maatregelen had kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen al op 30 mei 2005 in 
werking was getreden, niet wettig worden verantwoord (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 108 van de gecoördineerde Grondwet, 81, 82 en 90, 
§1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 1, 2 en 3 
van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de inwerkingtreding van de arti-
kelen 81 en 82 van de wet  van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de onderne-
mingen). De beslissing van het arbeidshof om de eiser te veroordelen tot betaling van een 
schadevergoeding kan op grond van het motief dat de verweerder schade heeft geleden 
ingevolge het foutief optreden van de eiser niet wettig worden verantwoord (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

1.2.2. Tweede subonderdeel
1. Het Hof kan nagaan of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen het al dan 

niet bestaan van het oorzakelijk verband wettig heeft kunnen afleiden.
Om tot het bestaan van het causaal verband tussen een fout en de schade te kunnen 

besluiten, is vereist dat de schade, zoals zij zich in concreto voordeed, zonder de fout niet 
zou hebben plaatsgevonden.

Artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 
(hieronder afgekort als de wet van 26 juni 2002) voegde een artikel 3bis in de wet van 12 
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (hieronder afgekort 
als de Loonbeschermingswet)  in.  Dat artikel  bepaalt  dat  de werknemer  recht heeft  op 
betaling, door de werkgever, van het hem verschuldigde loon en dat dit recht op de beta-
ling van het loon betrekking heeft op het loon vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhou-
dingen in mindering zijn gebracht.

Bij  artikel  82  van  de  wet  van  26  juni  2002  werd  artikel  10  van  de  Loonbescher-
mingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede lid 
van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op het 
loon  vooraleer  de  in  artikel  23  van  die  wet  bedoelde  inhoudingen  in  mindering  zijn 
gebracht. Met toepassing van artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet, zoals 
ingevoegd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op 
het brutobedrag van het loon.

Overeenkomstig artikel  90, §1, van de wet van 26 juni 2002, bepaalt de Koning de 
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datum waarop deze wet in werking treedt.
Het ogenblik waarop het recht op betaling van een loonvoordeel is ontstaan, is door-

slaggevend bij het beantwoorden van de vraag of toepassing dient gemaakt te worden van 
artikel  10  van  de  Loonbeschermingswet  in  de  versie  van  vóór  (en  derhalve  interest 
verschuldigd is op het nettoloon), dan wel van na (en derhalve interest verschuldigd is op 
het brutoloon) de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002. Is het recht 
op betaling van een loonvoordeel ontstaan vóór de door de Koning te bepalen datum van 
inwerkingtreding, dan dient toepassing gemaakt te worden van artikel 10 van de Loonbe-
schermingswet in de versie van vóór de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 
juni 2002. Is dat recht daarentegen ontstaan na de door de Koning te bepalen datum van 
inwerkingtreding, dan dient toepassing gemaakt te worden van artikel 10 van de Loonbe-
schermingswet in de versie van na de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 
juni 2002.

2. Het arbeidshof veroordeelt de tot bindendverklaring opgeroepen partij tot betaling 
aan de verweerder van eindejaarspremies voor de jaren 2000 tot en met 2004 (bladzijde 
23, onderaan t.e.m. bladzijde 24, bovenaan, van het bestreden arrest).

Het recht op betaling van de eindejaarspremies voor de jaren 2000 tot en met 2004 is 
uit zijn aard in elk geval ontstaan vóór 30 mei 2005 (d.i. de datum van het ontslag van de 
verweerder volgens de vaststellingen van het arbeidshof).

Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat erop gewezen dient te worden dat 
het, om de voorheen in het bestreden arrest uiteengezette redenen, van oordeel is dat de 
eiser de nodige maatregelen had kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 
82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen al op 30 
mei 2005 in werking was getreden (bladzijden 22, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Uit de in het bestreden arrest door het arbeidshof gedane vaststellingen en gemaakte 
overwegingen blijkt dat de schade van de verweerder erin bestaat dat hij geen aanspraak 
kan maken op interest berekend op de (o.m. als eindejaarspremies verschuldigde) brutobe-
dragen (zie o.m. bladzijde 22, tweede alinea, van het bestreden arrest).

Uit de in het bestreden arrest door het arbeidshof gedane vaststellingen en gemaakte 
overwegingen blijkt  dat de fout van de eiser er enerzijds in bestaat geen advies bij de 
afdeling wetgeving van de Raad van State te hebben ingewonnen, en anderzijds in het niet 
nemen van de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen al op 30 mei 2005 in werking 
was getreden (zie bladzijde 21,  zevende alinea, en bladzijde 22,  derde alinea,  van het 
bestreden arrest).

Ook indien de eiser de nodige maatregelen had genomen om er voor  te zorgen dat 
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 op 30 mei 2005 in werking was getreden en dus 
indien  de  eiser  volgens  het  arbeidshof  geen  fout  had  begaan,  zou  de  verweerder  ten 
aanzien van de tot bindendverklaring opgeroepen partij slechts aanspraak kunnen maken 
op interest berekend op de als eindejaarspremies voor de jaren 2000 t.e.m. 2004 verschul-
digde nettobedragen (m.a.w. zou de verweerder ook schade hebben geleden). Het recht op 
betaling  van  die  eindejaarspremies  is  dan  immers  ontstaan  vóór  de  door  de  Koning 
bepaalde datum van inwerkingtreding (30 mei 2005), zodat met toepassing van artikel 10 
van de Loonbeschermingswet in de versie van vóór de vervanging ervan bij artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 interest is verschuldigd op het nettoloon.

Op grond van de omstandigheid dat de eiser de nodige maatregelen had kunnen en 
moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende 
de sluiting van de ondernemingen al op 30 mei 2005 in werking was getreden, kan aldus 
niet wettig beslist worden dat de verweerder schade heeft geleden ingevolge het foutief 
optreden van de eiser wat de (interest verschuldigd op de) eindejaarspremies voor de jaren 
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2000 tot en met 2004 betreft.
Conclusie
De beslissing van het arbeidshof dat de verweerder schade heeft geleden ingevolge het 

foutief optreden van de eiser kan wat de (interest verschuldigd op de) eindejaarspremies 
voor de jaren 2000 tot en met 2004 betreft, op grond van de overweging dat de eiser de 
nodige maatregelen had kunnen en moeten nemen om ervoor te zorgen dat artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen reeds op 30 mei 
2005 in werking was getreden, niet wettig worden verantwoord (schending van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 81, 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen). De beslissing van het arbeidshof om 
de eiser te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de 
wettelijke  en gerechtelijke  interest  berekend op de toegekende bruto eindejaarspremies 
voor de jaren 2000 tot 2004, verminderd met het bedrag van de wettelijke en gerechtelijke 
interest door de tot bindendverklaring opgeroepen partij verschuldigd op de overeenstem-
mende nettobedragen,  is  dan ook niet  wettig  verantwoord  (schending van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

1.2.3. Derde subonderdeel
1. Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers,  hieronder  afgekort  als  Loonbeschermingswet,  in  de  versie  van  vóór  de 
vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen (hieronder afgekort als wet van 26 juni 2002), bepaalt dat voor het loon 
van  rechtswege  rente  verschuldigd  is  met  ingang  van  het  tijdstip  waarop  het  eisbaar 
wordt. Blijkens de bewoordingen en het opzet van dat artikel (in zijn voormelde versie), 
slaat dat enkel op het loon dat de werknemer van zijn werkgever kan vorderen.

Artikel 10 van de Loonbeschermingswet is van toepassing op de opzeggingsvergoeding 
verschuldigd op grond van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten,  en op de door de werkgever  aan de werknemer verschuldigde einde-
jaarspremies. Die voordelen betreffen immers geldelijk bedragen waarop de werknemer 
ten laste van zijn werkgever recht heeft ingevolge de dienstbetrekking en maken derhalve 
loon uit in de zin van artikel 2, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermings-wet.

Op grond van artikel 270, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 is de 
bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de belastingplichtigen die als schuldenaar bezoldi-
gingen  betalen  of  toekennen.  Behoudens  tegenstrijdig  beding  hebben  de  in  het  voor-
noemde artikel bedoelde belastingschuldigen op grond van artikel 272, 1°, van hetzelfde 
wetboek,  het  recht  op  de  belastbare  inkomsten  de  desbetreffende  voorheffing  in  te 
houden.

Luidens  artikel  273,  1°,  van  het  Wetboek  van  Inkomstenbelastingen  1992,  is  de 
bedrijfsvoorheffing  opeisbaar  uit  hoofde  van  het  betalen  of  toekennen  van  belastbare 
bezoldigingen.

Bijgevolg heeft de werknemer, behoudens tegenstrijdig beding, waarvan het arbeidshof 
het bestaan niet vaststelt en waarvan het bestaan evenmin blijkt uit een stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet het recht te eisen dat die voorheffing aan hem zou betaald 
worden.

De bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend op grond van het loon van de 
werknemer. Overeenkomstig artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, moet de werkgever bij iedere betaling van het loon de bijdrage van de werk-
nemer inhouden. De werkgever is die ingehouden bijdrage, samen met de zijne, verschul-
digd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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Bijgevolg kan de werknemer van de werkgever niet de betaling van zijn socialezeker-
heidsbijdragen vorderen.

Luidens artikel 23, eerste lid, 1°, van de Loonbeschermingswet, mogen de inhoudingen 
krachtens de belastingwetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens parti-
culiere of collectieve overeenkomsten betreffende bijkomende voordelen inzake sociale-
zekerheid, in mindering gebracht worden op het loon van de werknemer.

Met toepassing van artikel 10 van de Loonbeschermingswet, in de versie van vóór de 
vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschul-
digd op het nettobedrag van het loon.

Artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 voegde een artikel 3bis in de Loonbescher-
mingswet in. Dat artikel bepaalt dat de werknemer recht heeft op betaling, door de werk-
gever, van het hem verschuldigde loon en dat dit recht op de betaling van het loon betrek-
king heeft op het loon vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn 
gebracht.

Bij  artikel  82  van  de  wet  van  26  juni  2002  werd  artikel  10  van  de  Loonbescher-
mingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd. Dat tweede lid 
van artikel 10 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat de rente wordt berekend op het 
loon  vooraleer  de  in  artikel  23  van  die  wet  bedoelde  inhoudingen  in  mindering  zijn 
gebracht.

Met toepassing van artikel 10, tweede lid, van de Loonbeschermingswet, zoals inge-
voegd bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, is derhalve interest verschuldigd op het 
brutobedrag van het loon.

Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 maakt geen interpretatieve wetsbepaling uit. 
Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest overigens zelf in die zin (bladzijde 16, 
punt 2.6.2., derde alinea, van het bestreden arrest).

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor het toekomende 
beschikt en geen terugwerkende kracht heeft.  Het beginsel dat een wet geen terugwer-
kende  kracht  heeft,  maakt  een algemeen  rechtsbeginsel  uit.  Het  beginsel  dat  een wet 
onmiddellijke uitwerking voor de toekomst heeft, vloeit voort uit artikel 2 van het Burger-
lijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende 
kracht, dan wel maakt het een afzonderlijk algemeen rechtsbeginsel uit.

Overeenkomstig artikel  90, §1, van de wet  van 26 juni 2002, bepaalt de Koning de 
datum waarop deze wet in werking treedt.

2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat het beginsel van de onmiddel-
lijke werking van de wet impliceert dat een nieuwe wettelijke reglementering in beginsel 
niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de gevolgen van de onder de vroegere reglementering ontstane toestanden, die 
zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe reglementering en voor zover 
die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (bladzijde 
22, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest).

Het beginsel dat een (nieuwe) rechtsregel onmiddellijke uitwerking voor de toekomst 
heeft  en derhalve  ook van  toepassing is  op de toekomstige  gevolgen  van  de situaties 
ontstaan  onder  de  vroegere  wet  maar  die  voortduren  na  de  inwerkingtreding  van  de 
(nieuwe) rechtsregel, is evenwel geen absoluut beginsel. De wetgever kan afwijken van 
dat beginsel. De (expliciete of impliciete maar zekere) bedoeling van de wetgever is door-
slaggevend.

Het  is  noch  uitdrukkelijk,  noch  stilzwijgend  de  zekere  bedoeling  van  de  wetgever 
artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 toepasselijk te achten op loonvoordelen waarvan 
het recht op betaling is ontstaan (of m.a.w. die opeisbaar zijn geworden) vóór de inwerk-



Nr. 684 - 1.12.08 HOF VAN CASSATIE 2803 

intreding van dat artikel (zijnde op situaties ontstaan onder de vroegere wet). De zekere 
bedoeling van de wetgever bestaat erin dat artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 van 
toepassing is op loonvoordelen waarvan het recht op betaling is ontstaan (of m.a.w. die 
opeisbaar zijn geworden) na de inwerkingtreding van dat artikel.

Het arbeidshof oordeelt aldus niet wettig dat niets in de wet van 26 juni 2002 toelaat te 
besluiten dat de wetgever van het beginsel van de onmiddellijke werking van de nieuwe 
wet heeft willen afwijken (bladzijde 22, laatste alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof  overweegt  dat een correcte  toepassing van het  beginsel  dat  een wet 
onmiddellijke werking heeft er dan ook - bij hypothese - toe zal leiden dat vanaf de door 
de Koning bepaalde datum van inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 interest verschuldigd is op de brutobedragen van alle nog openstaande loonachter-
stallen,  zonder uiteraard afbreuk te doen aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten 
(bladzijde 23, eerste alinea, van het bestreden arrest).

Voor zover artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 onmiddellijke uitwerking voor de 
toekomst zou hebben en aldus ook van toepassing zou zijn op de toekomstige gevolgen 
van de situaties ontstaan onder de vroegere wet, doch die voortduren na de inwerkingtre-
ding van dat artikel - wat volgens de eiser, zoals hierboven uiteengezet, evenwel niet het 
geval is - houdt dat beginsel niet in dat voor loonvoordelen waarvan het recht op betaling 
is ontstaan vóór de datum waarop artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 in werking is 
getreden, vanaf die datum interest verschuldigd is op het brutobedrag ervan. Het blijven 
lopen van interest na de datum van inwerkingtreding op loonvoordelen waarvan het recht 
op betaling is ontstaan vóór die datum, betreft immers geen toekomstig gevolg van een 
onder de oude wet ontstane situatie die blijft voortduren na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet.  Aangezien het recht op betaling van het loonvoordeel is ontstaan vóór de 
inwerkingtreding van artikel 82 van de wet van 26 juni 2002, gaat het om een rechtsver-
houding die voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet (artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002) definitief is ontstaan en derhalve niet kan en mag aangetast 
worden door die nieuwe wet.

Het arbeidshof overweegt aldus niet wettig dat een correcte toepassing van het beginsel 
dat een wet onmiddellijke werking heeft er dan ook - bij hypothese - toe zal leiden dat 
vanaf de door de Koning bepaalde datum van inwerkingtreding van artikel 82 van de wet 
van 26 juni 2002 interest verschuldigd is op de brutobedragen van alle nog openstaande 
loonachterstallen  (dus  ook  van  alle  loonvoordelen  waarvan  het  recht  op  betaling  is 
ontstaan vóór de datum van inwerkingtreding), zonder uiteraard afbreuk te doen aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten.

3. Overeenkomstig artikel 108 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 
maakt de Koning de verordeningen en neemt hij de besluiten die voor de uitvoering van 
de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun 
uitvoering te mogen verlenen.

Een besluit van de uitvoerende macht kan, ook zonder uitdrukkelijke opdracht, een wet 
uitvoeren op grond van artikel 108 van de Grondwet. De in artikel 108 van de Grondwet 
vastgelegde uitvoeringsbevoegdheid houdt in dat de uitvoerende macht uit het beginsel 
van de wet,  haar algemene strekking,  geest  en doelstellingen de nodige gevolgen mag 
afleiden.

Bij  artikel  82  van  de  wet  van  26  juni  2002  werd  artikel  10  van  de  Loonbescher-
mingswet vervangen en werd aan dat artikel een tweede lid toegevoegd, luidens welk de 
rente wordt berekend op het loon, vooraleer de in artikel 23 van die wet bedoelde inhou-
dingen in mindering zijn gebracht. Het is de bedoeling van de wetgever dat artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 enkel van toepassing is op loonvoordelen waarvan het recht op 
betaling is ontstaan na de inwerkingtreding van dat artikel.
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Overeenkomstig artikel  90,  §1, van de wet  van 26 juni 2002 bepaalt  de Koning de 
datum waarop deze wet in werking treedt.

Door in een koninklijk besluit te bepalen dat de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 
juni 2002 van toepassing zijn op het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf de 
bepaalde datum van inwerkingtreding, zou de Koning aldus enkel uitvoering gegeven aan 
de (artikelen 81, 82 en 90, §1, van de) wet van 26 juni 2002. De Koning heeft dan enkel 
uit het beginsel, de geest en de doelstellingen van de (artikelen 81, 82 en 90, §1, van de) 
wet van 26 juni 2002 de nodige gevolgen afgeleid.  Zoals hierboven reeds uiteengezet, 
bestaat de bedoeling van de wetgever er immers in dat de artikelen 81 en 82 van de wet 
van 26 juni 2002 van toepassing zijn op de loonvoordelen waarvan het recht op betaling 
ontstaat vanaf de door de Koning bepaalde datum van inwerkingtreding.

Het arbeidshof oordeelt in het bestreden arrest dat artikel 90 van de wet van 26 juni 
2002 aan de Koning niet de bevoegdheid verleende om de toepassing van artikel 82 van 
de wet van 26 juni 2002 te beperken tot de lonen waarvan het recht op betaling is ontstaan 
vanaf  een  bepaalde  datum en  met  uitsluiting  van  de  lonen  die  voordien  eisbaar  zijn 
geworden, maar nog niet werden betaald (bladzijde 22, zesde alinea, van het bestreden 
arrest).

Aangezien de Koning die bevoegdheid wel had, overweegt het arbeidshof niet wettig 
dat artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 aan de Koning niet de bevoegdheid verleende 
om de toepassing van artikel 82 van die wet te beperken tot de lonen waarvan het recht op 
betaling is ontstaan vanaf een bepaalde datum en met uitsluiting van de lonen die voor-
dien eisbaar zijn geworden.

Conclusie
Het arbeidshof beslist op grond van de hierboven in het subonderdeel weergegeven en 

bekritiseerde overwegingen niet wettig dat de verweerder schade heeft geleden ingevolge 
het foutief optreden van de eiser (schending van de artikelen 2, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 108 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, 81, 82 
en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, 2, 
eerste lid, 1°, 3bis, zoals ingevoegd bij artikel 81 van de wet van 26 juni 2002 betreffende 
de sluiting van de ondernemingen, 10, zowel in de versie van toepassing vóór als in die 
van toepassing na de vervanging ervan bij artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de ondernemingen, en 23, 1°, van de wet van 12 april 1965 betref-
fende de bescherming van het loon der werknemers, 270, 272 en 273 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en 
bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht, 
zoals neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het algemeen rechtsbeginsel 
overeenkomstig welk een nieuwe wet in beginsel onmiddellijke werking heeft). De beslis-
sing van het arbeidshof dat de eiser een schadevergoeding is verschuldigd, is bijgevolg 
ook niet wettig verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek).

(...)
III. VOORAFGAANDE VASTSTELLINGEN
1. Artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van onderne-

mingen dat artikel 10 van de Loonbeschermingswet vervangt, bepaalt dat rente 
van  rechtswege  verschuldigd  is  met  ingang  van  het  tijdstip  waarop  het  loon 
eisbaar wordt en dat de rente wordt berekend op het loon vooraleer de in artikel 
23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht. 
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Krachtens  artikel  90,  §1, bepaalt  de Koning de datum waarop  deze wet  in 
werking treedt.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende de 
inwerkingtreding van de artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de ondernemingen, treedt artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 in werking op 1 juli 2005. 

Artikel 2 van dit koninklijk besluit bepaalt dat artikel 1 van toepassing is op 
het loon waarvan het recht op betaling ontstaat vanaf 1 juli 2005.

Artikel 69 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I) heeft 
voormeld koninklijk besluit bekrachtigd, terwijl artikel 70 van deze wet bepaalt 
dat artikel 69 uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005.

Deze bekrachtiging heeft tot gevolg dat het koninklijk besluit van 3 juli 2005 
kracht van wet heeft vanaf 1 juli 2005. 

2.  Het  bestreden  arrest  veroordeelt  de tot  bindendverklaring  van  het  arrest 
opgeroepen partij onder meer tot het betalen van een saldo opzeggingsvergoe-
ding en van de eindejaarspremies  2000 tot  en met  2004,  verminderd  met  de 
bijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing, het overeenstem-
mende nettogedeelte  te  vermeerderen met de wettelijke interest  vanaf  30 mei 
2005 en de gerechtelijke interest.

De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij kon, aldus het arrest, 
niet  veroordeeld  worden  tot  betaling  van  interest  op  de  toegekende  brutobe-
dragen vermits artikel 82 van de wet van 26 juni 2002 geen interpretatieve wets-
bepaling is en omdat krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 
2005 de inwerkingtreding op 1 juli 2005 van de artikelen 81 en 82 van de wet 
van 26 juni 2002 slechts van toepassing is op het loon waarvan het recht op beta-
ling ontstaat vanaf 1 juli 2005, wat te dezen niet het geval was. Het arbeidshof 
maakte bijgevolg geen toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 2005.

3. Het arrest oordeelt verder dat de uitvoerende macht "een fout (heeft) begaan 
die haar aansprakelijkheid in het gedrang brengt,  door slechts op 3 juli 2005, 
meer dan drie jaar na het uitvaardigen van de wet van 26 juni 2002 betreffende 
de sluiting van ondernemingen, een koninklijk besluit tot inwerkingtreding van 
de wet uit te vaardigen, met als gevolg dat (de verweerder) (van zijn werkgever) 
geen interest kan opeisen op het brutobedrag van de hem verschuldigde loonach-
terstallen, doch enkel op het nettobedrag". Het oordeelt dat de Belgische Staat de 
nodige  maatregelen  had  kunnen  en  moeten  nemen  om ervoor  te  zorgen  dat 
artikel 82 van de wet betreffende de sluiting van ondernemingen reeds op 30 mei 
2005 in werking zou zijn getreden.

Op die grond veroordeelt het arrest de eiser tot het betalen van een schadever-
goeding aan de verweerder, gelijk aan het bedrag van de wettelijke en gerechte-
lijke  interest  op  de  brutobedragen,  vanaf  30  mei  2005,  onder  aftrek  van  het 
bedrag van de wettelijke en gerechtelijke interest door de werkgever verschul-
digd op de overeenstemmende nettobedragen, vermeerderd met de gerechtelijke 
interest op deze schadevergoeding vanaf 9 januari 2006, datum waarop de eiser 
in gedwongen tussenkomst is gedagvaard.
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IV. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Tweede subonderdeel
Eerste subsubonderdeel
4. Op grond van de voorliggende feitelijke gegevens oordeelt de feitenrechter 

onaantastbaar over het bestaan van een fout in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het subsubonderdeel dat opkomt tegen de in randnummer 3 vermelde feite-
lijke beoordeling omtrent het laten verstrijken van de redelijke termijn, is niet 
ontvankelijk.

Tweede subsubonderdeel in zijn geheel
5. De redelijke termijn die de eiser, volgens het arrest, op 30 mei 2005 over-

schreden heeft,  nam geen aanvang op de vervaldata van de eindejaarpremies, 
maar op 26 juni 2002.

Het arrest kent als schadevergoeding geen interest berekend op brutobedragen 
toe  vanaf  de  vervaldata  van de  eindejaarpremies,  maar  slechts  vanaf  30 mei 
2005, onder aftrek van de toegekende interest berekend op nettobedragen. 

Bijgevolg vertonen de aangevoerde grieven geen belang.
Het subsubonderdeel is in zijn beide subsubsubonderdelen niet ontvankelijk.
Eerste subonderdeel in zijn geheel
6. De veroordeling van de eiser is gestoeld op de in randnummer 3 weerge-

geven en in het eerste  subsubonderdeel  van het tweede subonderdeel  van het 
eerste onderdeel tevergeefs aangevochten zelfstandige reden.

Het subonderdeel komt met de twee subsubonderdelen op tegen een overtol-
lige reden en is mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel 
Derde subonderdeel
7. Voor het berekenen van de schadevergoeding oordeelt het arrest alsof de 

artikelen 81 en 82 van de wet van 26 juni 2002 op 30 mei 2005 in werking waren 
getreden, zonder uitsluiting van de toepassing ervan op achterstallig loon waarop 
het  recht  op betaling voor  1  juli  2005 is  ontstaan.  Het  arbeidshof  neemt het 
koninklijk besluit van 3 juli 2005 niet in aanmerking omdat het dit onwettig acht 
en omdat, volgens het arbeidshof, artikel 90 van de wet van 26 juni 2002 aan de 
Koning niet de bevoegdheid verleent om de toepassing van voormeld artikel 82 
te beperken tot de lonen waarvan het  recht  op betaling is ontstaan vanaf  een 
bepaalde datum, met uitsluiting van de lonen die voordien eisbaar zijn geworden, 
maar nog niet werden betaald.

8. Het Hof van Cassatie kan in de regel bij de beoordeling van de wettigheid 
van een rechterlijke beslissing die aan het Hof is voorgelegd, zijn toezicht slechts 
uitoefenen uitgaande van de dag waarop de beslissing is genomen.
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Dit beginsel  vindt  evenwel  geen toepassing wanneer  de wetgever  door een 
bekrachtiging  terugwerkende  kracht  heeft  willen  verlenen  aan  een  koninklijk 
besluit dat door de appelrechter onwettig werd bevonden.

9.  Krachtens  artikel  1  van  het  koninklijk  besluit  van  3  juli  2005,  dat  is 
bekrachtigd door de wet van 8 juni 2008, treedt artikel 82 van de wet van 26 juni 
2002 in werking op 1 juli 2005. Artikel 2 van dit koninklijk besluit bepaalt dat 
artikel 1 van toepassing is op het loon waarvan het recht  op betaling ontstaat 
vanaf 1 juli 2005.

De bekrachtiging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 door artikel 69 van 
de wet van 8 juni 2008, met uitwerking krachtens artikel 70 op 1 juli 2005, heeft 
tot gevolg dat de bepalingen van dit koninklijk besluit kracht van wet hebben 
vanaf 1 juli 2005 en door het Hof dienen te worden toegepast.

10. De appelrechters oordelen dat, zonder de door hen vastgestelde fout van de 
eiser, bestaande in het overschrijden op 30 mei 2005 van de redelijke termijn om, 
overeenkomstig artikel 90, §1, van de wet van 26 juni 2002, artikel 82 van deze 
wet in werking te doen treden, de verweerder vanaf 30 mei 2005 van zijn werk-
gever interest had kunnen vorderen op het brutobedrag van alle nog openstaande 
loonachterstallen, ook als het recht tot betaling ervan is ontstaan voor de inwer-
kingtreding van dit artikel 82.

11.  Door aldus,  voor  de bepaling  van de aan  de  verweerder  verschuldigde 
schadevergoeding uit te gaan van de interest vanaf 30 mei 2005 op het brutobe-
drag van de opzeggingsvergoeding, waarop het recht op 30 mei 2005 ontstond, 
en van de eindejaarpremies voor de jaren 2000 tot en met 2004, zonder de bepa-
lingen van het koninklijk besluit van 3 juli 2005, die, ingevolge de bekrachtiging 
bij wet van 8 juni 2008 kracht van wet hebben gekregen, toe te passen, schenden 
de appelrechters de artikelen 2, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en de 
artikelen 81, 82 en 90, §1, van de wet van 26 juni 2002.

Het subonderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
2. Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest  in zoverre dit de aan de verweerder  door de 

eiser te betalen schadevergoeding bepaalt op de interest, berekend op de brutobe-
dragen van de opzeggingsvergoeding en de eindejaarpremies voor de jaren 2000 
tot en met 2004, vanaf 30 mei 2005, onder aftrek van de door de tot bindendver-
klaring van het arrest opgeroepen partij te betalen interest, berekend op de over-
eenstemmende nettobedragen, en de gerechtelijke interest vanaf 9 januari 2006 
op het bedrag van deze schadevergoeding, en uitspraak doet over de kosten.

Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het arrest opge-
roepen partij.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigd arrest.
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Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

1 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
van Eeckhoutte.

Nr. 685

3° KAMER - 1 december 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - MOTIVERING - VERWIJZING NAAR 
ELEMENTEN DIE VOOR DE EERSTE RECHTER WERDEN AANGEVOERD

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING - MOTIVERING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Artikel 149 G.W. en de artikelen 741 en 780, eerste lid,3° Ger.W. sluiten niet uit  
dat  de  rechter  zijn  oordeel  laat  steunen  op  feiten  die  voor  de  eerste  rechter  zijn  
aangevoerd  en  waarnaar  niet  is  verwezen  in  de  appelconclusie  en  daarin  niet  zijn 
bevestigd, overgenomen of herhaald. (Art. 149, Gw. 1994; Artt. 741 en 780, eerste lid, 3°, 
Ger.W.)

(DE MUZE TIEN b.v.b.a.. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.08.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 26 oktober 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 741 en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, 14, §1, 21, §1 (in zijn versie zoals vervangen door de wet van 20 

juli 1991, in voege sedert 11 augustus 1991), 22, eerste lid, en 23, §§ 1 en 2, van de wet  
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Bestreden beslissing
De vierde kamer van het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest van 
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26 oktober 2001 het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk en beveelt de heropening 
der debatten teneinde vanwege verweerder een herberekening te bekomen van de door 
eiseres verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen met betrekking tot het eerste kwartaal 
van 1992 op basis van de door het arbeidshof verstrekte gegevens, waaronder met name 
1920 aan te geven arbeidsuren, en dit op volgende gronden (arrest p. 7, derde en laatste 
alinea, en pp. 9-10):

"Vermits  (de  eiseres)  een  onvolledige  of  onjuiste  aangifte  heeft  gedaan  was  (de 
verweerder) gerechtigd in toepassing van artikel 22 RSZ-wet, aan de hand van alle voor-
handen  zijnde  gegevens,  ambtshalve  het  bedrag  van  de  verschuldigde  bijdragen  te 
bepalen.

(...)
Op basis van artikel  22 kan (de verweerder) de ambtshalve aangifte baseren op een 

door hem zelf uitgewerkte hypothese op voorwaarde dat deze hypothese maar op redelijke 
gronden is gebaseerd en volgens een geldige deductie is uitgewerkt.

(...)
Vermits huidig geschil betrekking heeft op de bijdragen voor het eerste kwartaal 1992 

en de erop verschuldigde vakantiebijdragen eerste kwartaal 1993, dus één jaar vóór de 
verbouwingswerken, is de extrapolatie van de toestand van mei 1994 naar de periode van 
eerste kwartaal 1992 niet redelijk verantwoord.

Rest de vraag of de door (de eiseres) aangegeven uren m.b.t. het eerste kwartaal 1992 
ten bedrage van 972 uren overeenstemmen met alle voorhanden zijnde gegevens in huidig 
geschil.

Wat betreft  deze periode dient te worden vastgesteld dat (de eiseres) in synthesebe-
sluiten (zie synthesebesluiten BVBA, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te 
Antwerpen op 3 mei 1999, stuk 20 rechtsplegingsdossier eerste aanleg) voor de eerste 
rechter als volgt concludeerde:

'Dat de handelszaak immers drukke periodes heeft,  doch ook kalme, waar de zaak - 
zoals in de periode waarover het in actuele procedure gaat - door 1 persoon kan uitgebaat 
worden.

Dat de periodes er als volgt uitzien:
Weekdagen 12-14 : vrij druk (2 man)
14-17 : kalm (1 man volstaat ruimschoots)
17-19 : drukker (kan nog met 1 man, soms 2) 
19-22 : kalm
22-01 : drukker (2 man)
01-04 : van kalmer tot zeer kalm
zaterdag 12-16 : kalm
16-19 : drukker 
19-22 : kalm 
22-02 : druk 
02-04 : kalmer
zondag 12-16 : vrij kalm
16-19 : drukker 
19-22 : kalm 
22-01 : druk 
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01-04 : kalm
Dat in het eerste kwartaal 1992 in de hierboven omschreven kalme periodes 1 persoon 

volstond, en in drukke periodes 2 personen, altijd bijgestaan door de zaakvoerder.'
Gelet  op  de  door  (de eiseres)  verstrekte  gegevens  met  betrekking  tot  de  kalme  en 

drukke periodes waarbij 1 tot 2 personen, samen met (bijgestaan door) de zaakvoerder, 
prestaties leverden dienen volgende uren het voorwerp uit te maken van een aangifte bij 
de RSZ:

Weekdagen 12-14 : 2 x 2 uren: 4 uren
14-17: 1 x 3 uren 3 uren
17-19: 2 x 2 uren 4 uren
19-22: 1 x 3 uren 3 uren
22-01: 2 x 3 uren 6 uren
01-04: 1 x 3 uren 3 uren
zaterdag 12-16: 1 x 4 uren 4 uren
16-19: 2 x 3 uren 6 uren
19-22: 1 x 3 uren 3 uren
22-02: 2 x 4 uren 8 uren
02-04: 1 x 2 uren 2 uren
zondag 12-16: 1 x 4 uren 4 uren
16-19: 2 x 3 uren 6 uren
19-22: 1 x 3 uren 3 uren
22-01: 2 x 3 uren 6 uren
01-04: 1 x 3 uren 3 uren
Rekening houdend met de door de (eiseres) verstrekte gegevens dient er over het eerste 

kwartaal 1992 een regularisatie te worden doorgevoerd voor 948 uren, berekend als volgt:
- weekdagen: 23 uren x 5 werkdagen: 115
- zaterdag: 23
- zondag: 22
- totaal per week: 160
- totaal per maand : 160 x 4 640
- totaal eerste kwartaal 1992: 640 x 3 1920
- aangegeven uren: 972
- bijkomende aangifte: 948"
Grief
Naar luid van de artikelen 1, §1, en 23, §§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening  van  de  besluitwet  van  28  december  1944  betreffende  de  maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders zijn de werkgevers naar aanleiding van iedere betaling van loon 
aan  hun  werknemers  sociale  zekerheidsbijdragen  verschuldigd  aan  de  RSZ.  Deze 
bijdragen worden overeenkomstig artikel 14, §1, van dezelfde wet berekend op het loon. 
Overeenkomstig artikel 21, §1, van dezelfde wet, zoals van kracht na de wijziging bij wet 
van 20 juli 1991, moet de werkgever een aangifte doen bij de RSZ met verantwoording 
van het bedrag van de verschuldigde bijdragen.

Krachtens artikel 22, eerste lid, van dezelfde wet, bepaalt de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, wanneer geen, dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, ambts-
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halve het bedrag van de verschuldigde bijdragen aan de hand van alle reeds voorhanden 
zijnde gegevens of na alle daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij 
de werkgever, die verplicht is ze te verstrekken.

Naar luid van artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek nemen de partijen, in de zaken 
die op de inleidende zitting niet behandeld zijn, conclusie op de wijze door de betreffende 
afdeling van dit wetboek bepaald.

De rechter is, gelet op artikelen 780, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en 149 
van de gecoördineerde Grondwet,  gehouden te antwoorden op regelmatig in conclusie 
aangevoerde grieven en middelen van verweer die relevant zijn.

Behoudens voor  de zaken waarop  artikel  748bis van  het Gerechtelijk Wetboek van 
toepassing is,  wat  te  dezen niet  het  geval  is,  dient  de appelrechter hierbij,  behoudens 
andersluidende vermeldingen in de (laatste) conclusie, te antwoorden op de (niet-tegen-
strijdige)  pertinente  aanvoeringen  in  alle  conclusies  die  in  hoger  beroep  regelmatig 
werden ingediend alsmede, indien het de eiseres betreft, op de aanvoeringen in de akte 
waarmee  hoger  beroep  werd  aangetekend.  Bovendien  zal  de  appelrechter,  nog  steeds 
onder  het  voorbehoud  dat  artikel  748bis  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  nog  niet  van 
toepassing is,  dienen te antwoorden op de pertinente, niet-strijdige aanvoeringen in de 
conclusies die in eerste aanleg werden genomen,  voor  zover de belanghebbende partij 
daar in hoger beroep naar verwijst  en de betreffende aanvoeringen uitdrukkelijk  over-
neemt.

Bijgevolg zal de appelrechter ter staving van zijn beslissing slechts kunnen verwijzen 
naar bepaalde aanvoeringen van één der partijen in een conclusie in eerste aanleg, voor 
zover deze partij in de appelprocedure naar deze conclusie in eerste aanleg verwijst en de 
aanvoeringen ervan gestand houdt door deze te bevestigen of over te nemen.

In onderhavige zaak maakt het arbeidshof melding van de synthesebesluiten die door de 
eiseres voor de eerste rechter werden ingediend, citeert deze deels en oordeelt dat "gelet 
op de door (de eiseres) verstrekte gegevens met betrekking tot de kalme en drukke peri-
odes waarbij  1 tot  2 personen,  samen met  (bijgestaan door) de zaakvoerder,  prestaties 
leverden(,) volgende uren het voorwerp (dienen) uit te maken van een aangifte bij de RSZ 
(...)". Het arbeidshof verwijst aldus uitsluitend, ter bepaling van de hoeveelheid bijdrage-
plichtige arbeidsuren, naar de door de eiseres verstrekte gegevens, waarvoor het uitdruk-
kelijk en expliciet melding maakt van een aanvoering in de conclusie in eerste aanleg 
(meer bepaald de syntheseconclusie op p. 13). De eiseres besloot de betreffende aanvoe-
ring in de syntheseconclusie met de vaststelling dat "in het eerste kwartaal  1992 in de 
hierboven  omschreven  kalme  periodes  1  persoon  volstond,  en  in  drukke  periodes  2 
personen, altijd bijgestaan door de zaakvoerder."

Het arbeidshof stoelt zich uitsluitend op deze aanvoeringen om te besluiten dat in het 
eerste kwartaal van 1992 de eiseres 1920 bijdrageplichtige uren had moeten aangeven.

In hoger beroep heeft de eiseres, noch in haar verzoekschrift tot hoger beroep, noch in 
haar beroepsconclusie, noch in haar "conclusie na advies van het openbaar ministerie" 
verwezen naar haar aanvoeringen in eerste aanleg. Zij heeft deze aanvoeringen dus niet 
bevestigd, overgenomen of herhaald.

Met betrekking tot  de tewerkstelling van personeel in het eerste kwartaal  van 1992 
stelde de eiseres in hoger beroep integendeel:

- verzoekschrift tot hoger beroep p. 8, voorlaatste alinea):
"Dat het vóór april '93 perfect mogelijk was om de zaak zelfs zonder werknemers open 

te houden; de zaakvoerder deed dit alleen: de zaak bestond uit een klein gelijkvloers dat 
grotendeels werd ingenomen door een toog;"

- beroepsconclusie p. 6, in het midden:
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"Dat derhalve geen enkele vaststelling toeliet ook maar enige supplementaire bereke-
ning te maken:

1ste kwartaal 1992: De Muze kon op dat ogenblik gerund worden door 1 persoon van 
achter de toog."

Aldus bevestigde  noch herhaalde de eiseres  haar  aanvoering in  eerste  aanleg,  doch 
stelde zij uitdrukkelijk dat in het eerste kwartaal van 1992 haar handelszaak gerund werd 
door de zaakvoerder die als enige, van achter de toog, en zonder bijkomende personeels-
leden, voor de bediening zorgde.

Het arbeidshof antwoordt aldus niet op eiseres' aanvoeringen in het verzoekschrift tot 
hoger beroep en in haar appelconclusie (schending van de artikelen 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek) en kon dienvolgens 
niet wettig op grond van de enkele verwijzing naar de aanvoeringen in eiseres' synthese-
conclusie in eerste aanleg en zonder acht te slaan op eiseres' aanvoeringen in het verzoek-
schrift tot hoger beroep en in de conclusies in hoger beroep, oordelen dat voor het eerste 
kwartaal van 1992 de eiseres 1920 arbeidsuren had dienen aan te geven (schending van 
artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek) en niet wettig beslissen dat de verschuldigde 
sociale zekerheidsbijdragen moesten worden berekend op deze grondslag (schending van 
artikelen 1, §1, 14, §1, 21, §1 (in zijn versie zoals van toepassing na de wetswijziging van 
20 juli 1991), 22, eerste lid, en 23, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Eerste middel
1. Uit het feit dat de appelrechters hun beslissing laten steunen op feiten die de 

eiseres  voor  de  eerste  rechter  heeft  aangevoerd,  blijkt  niet  dat  zij  geen  acht 
hebben geslagen op de aanvoeringen van de eiseres in haar verzoekschrift  tot 
hoger beroep en op haar appelconclusies.

2. Met de in het middel weergegeven redenen beantwoordt en verwerpt  het 
arrest de aanvoeringen van de eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep en 
in haar appelconclusie.

3. In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
4.  De  als  geschonden  aangewezen  wetsbepalingen  sluiten  niet  uit  dat  de 

rechter zijn oordeel laat steunen op feiten die voor de eerste rechter zijn aange-
voerd  en waarnaar  niet  is  verwezen  in  de  appelconclusie  en  daarin  niet  zijn 
bevestigd, overgenomen of herhaald. 

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

1 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  – Verslag-



Nr. 685 - 1.12.08 HOF VAN CASSATIE 2813 

gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 686

2° KAMER - 2 december 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - TUSSENKOMENDE PARTIJ - 
VEROORDELING TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — TUSSENKOMENDE PARTIJ - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VEROORDELING IN SOLIDUM VAN DE 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ MET DE BEKLAAGDE - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

1º Artikel 162bis, Wetboek van Strafvordering, laat niet toe dat de tussengekomen partij  
wordt veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partij.  
(Art. 162bis, Sv.)

2º  Wanneer  de  strafrechter  de  tussengekomen  partij  in  solidum  veroordeelt  met  de 
beklaagde om aan de burgerlijke partij de rechtsplegingsvergoeding als bedoeld in artikel 
1022,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  te  betalen,  vernietigt  het  Hof  van  Cassatie  die 
veroordeling in zoverre ze de tussengekomen partij betreft, en zegt het dat er geen grond  
is tot verwijzing. (Art. 1022, Ger.W.; 162bis en 429, laatste lid, Sv.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS  T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0482.N)

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

onele Rechtbank te Mechelen van 13 februari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2, 1017, 1018, 1021 en 

1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 162bis, 194 en 211 Wetboek van 
Strafvordering,  alsook  miskenning  van  het  algemeen  rechtsbeginsel,  beschik-
kingsbeginsel  genaamd,  dat  de  rechter  verbiedt  uitspraak  te  doen  over  niet-
gevorderde zaken en van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbied van 
het recht  van verdediging:  de appelrechters  hebben onterecht  de eiser veroor-
deeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding.
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2.  Volgens  artikel  194  Wetboek  van  Strafvordering  wordt  over  de  kosten 
beslist overeenkomstig de regels gesteld in artikel 162 Wetboek van Strafvorde-
ring en over de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, over-
eenkomstig artikel 162bis Wetboek van Strafvordering.

Artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Ieder veroor-
delend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die voor 
het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, veroordeelt hen tot het betalen 
aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 
Gerechtelijk Wetboek".

3. Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering laat aldus niet toe dat de tussen-
gekomen partij wordt veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding 
aan de burgerlijke partij. 

Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling 

van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerders.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in een twintigste van de kosten en de eiser in de 

overige negentien twintigsten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

2 december 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat:  mr.Geinger.

Nr. 687

2° KAMER - 2 december 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - STRAFRECHTER DIE UITSPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE VORDERING 
- RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - PARTIJ GERECHTIGD TOT HET BEKOMEN VAN DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AFWEZIGHEID VAN OPGAVE - GEVOLG

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BEPERKING - ARTIKEL 1022, VIJFDE 
LID, GERECHTELIJK WETBOEK - DRAAGWIJDTE

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - OPGAVE VAN DE KOSTEN MET INBEGRIP 
VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEREFFENING - TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELS VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK
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1º Uit de combinatie van de artikelen 162 en 162bis, Wetboek van Strafvordering, volgt dat,  
niettegenstaande  de  partijen  geen  omstandige  opgave  hebben  ingediend  van  hun  
kosten,  met  inbegrip  van de rechtsplegingsvergoeding  zoals  bepaald  in  artikel  1022,  
Gerechtelijk  Wetboek,  de  strafrechter  die  uitspraak  doet  over  de  burgerlijke 
rechtsvordering, die rechtsplegingsvergoeding in zijn vonnis mag begroten.  (Art. 1022, 
Ger.W.; 162 en 162bis, Sv.)

2º De beperking van artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, die inhoudt dat wanneer  
meerdere  partijen  de  rechtsplegingsvergoeding  ten laste van dezelfde  in  het  ongelijk 
gestelde  partij  genieten,  het  bedrag  ervan  maximum  het  dubbel  van  de  maximale  
rechtsplegingsvergoeding  bedraagt  waarop  de  begunstigde  die  gerechtigd  is  om  de 
hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken, geldt enkel ten aanzien van de partij  
die in het ongelijk is gesteld; zijn meerdere partijen in het ongelijk gesteld dan geldt die 
beperking enkel voor elk van hen afzonderlijk. (Art. 1022, Ger.W.; 162 en 162bis, Sv.)

3º Artikel 1021, Gerechtelijk Wetboek, is niet van toepassing in strafzaken1.(Artt. 2 en 1021, 
Ger.W.)

(IFPI BELGIUM v.z.w., e.a. T. W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0589.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 29 februari 2008.
De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste en tweede onderdeel
1. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 2, 1017, eerste lid, 

1018,  6°,  1021,  1022,  1138,  2°,  en  1042 Gerechtelijk  Wetboek,  de  artikelen 
162bis, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 1, tweede lid, van het 
koninklijk besluit  van 26 oktober 2007, alsook miskenning van het  algemeen 
rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet-gevorderde zaken en van het algemeen rechtsbeginsel betref-
fende de eerbied van het recht van verdediging: de appelrechters hebben onte-
recht  de eiseressen 1 tot  7 veroordeeld tot  betaling van rechtsplegingsvergoe-
dingen.

2. Krachtens artikel 162 Wetboek van Strafvordering verwijst ieder veroorde-
lend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die voor het 
misdrijf  burgerrechtelijk  aansprakelijk  zijn,  hen  in  de  kosten,  zelfs  jegens  de 

1 Zie: 'De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in Strafzaken::artikelsgewijze bespreking van de 
rechtspraak van het Hof' in: Verslag van het Hof van Cassatie, 2005, 176 (254).
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openbare partij.
Volgens artikel  162bis, tweede lid,  laatste zin,  Wetboek van Strafvordering 

wordt de vergoeding waarin artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek voorziet, bepaald 
door het vonnis.

3. Uit de combinatie van voornoemde bepalingen volgt dat, niettegenstaande 
de partijen geen omstandige opgave hebben ingediend van hun kosten, met inbe-
grip van de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk 
Wetboek, de strafrechter die uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, 
die rechtsplegingsvergoeding in zijn vonnis mag begroten. Artikel 1021 Gerech-
telijk Wetboek is immers niet van toepassing in strafzaken.

Als hij dit in dergelijk geval doet, doet hij geen uitspraak over niet-gevorderde 
zaken en miskent hij ook niet het beschikkingsbeginsel.

De onderdelen falen naar recht.
Derde onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, 1017, eerste lid, 1018, 

6°, 1021, 1022 en 1042 Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 162bis, 194 en 211 
Wetboek van Strafvordering en artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 26 oktober 2007: het totaal van de rechtsplegingsvergoedingen overtreft de 
maximale rechtsplegingsvergoeding van 60.000 euro. 

5.  Krachtens  artikel  1022, eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek is  de rechtsple-
gingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 
advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Wanneer  meerdere  partijen  onderscheiden  vorderingen  stellen  tegen  een 
andere partij, dan kunnen in de regel de kosten en erelonen van de advocaat van 
die partij hoger zijn dan indien tegen die in het gelijk gestelde partij slechts een 
vordering van een partij was gesteld.

6. Krachtens artikel 1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, wanneer meerdere 
partijen  de  rechtsplegingsvergoeding  ten  laste  van  dezelfde  in  het  ongelijk 
gestelde partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de 
maximale rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om 
de hoogste vergoeding te eisen, aanspraak kan maken.

7. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, geldt de beperking van artikel 
1022, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek enkel ten aanzien van de partij die in het 
ongelijk is gesteld. Zijn meerdere partijen in het ongelijk gesteld dan geldt die 
beperking enkel voor elk van hen afzonderlijk.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Dictum
Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

2 december 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
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caten:  mrs.Geinger en Wouters.

Nr. 688

2° KAMER - 2 december 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - FEITENRECHTER - AANHOUDEN VAN DE BEGROTING VAN DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — EINDBESLISSING

1º en 2° Waar de beslissing waarbij de begroting van de rechtsplegingsvergoeding door de  
feitenrechter  wordt  aangehouden  geen  eindbeslissing  is,  is  de  beslissing  over  de 
burgerlijke rechtsvordering wel een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep 
mogelijk is. 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a. T. R.)

ARREST

(A.R. P.08.0946.N)

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

Correctionele Rechtbank te Brugge van 25 april 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Zij  doen ook zonder berusting afstand van hun cassatieberoep  in  zoverre  dit 
gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering en de kosten 
daarvan.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Dictum
(...)

2 december 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr.Geinger.
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Nr. 689

2° KAMER - 2 december 2008

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - DRAAGWIJDTE 
- VORMEN

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AMBTSHALVE AANHOUDEN DER BURGERLIJKE 
BELANGEN - RECHTSMIDDELEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ

1º  De burgerlijke  partijstelling  voor  de  onderzoeksrechter  stelt  de  strafvordering  en  de 
ermee gepaard  gaande burgerlijke  rechtsvordering  in;  de  aldus ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering  is  evenwel  enkel  gericht  tegen  de  verdachte  die  in  de  akte  van 
burgerlijke  partijstelling  is  vermeld;  de  burgerlijke  partij  kan  haar  burgerlijke 
rechtsvordering nadien eveneens richten tot andere verdachten door haar vordering uit te 
breiden  tot  die  andere  verdachten,  hetzij  voor  de  onderzoeksrechter,  hetzij  voor  het 
onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging, hetzij voor de vonnisrechter naar  
dewelke de verdachten verwezen zijn1. (Art. 63, Sv.)

2º  Het  feit  dat  de  rechter  overeenkomstig  artikel  4  Voorafgaande  Titel  Wetboek  van 
Strafvordering de burgerlijke belangen ambtshalve aanhoudt, heeft niet voor gevolg dat  
een burgerlijke partij een rechtsmiddel kan aanwenden tegen een vonnis gewezen ten 
aanzien van een beklaagde waarmee zij geen geding had. 

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

ARREST

(A.R. P.08.1082.N)

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

correctionele kamer, van 20 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
20. Het middel voert schending aan van artikel 63 Wetboek van Strafvorde-

ring:  het  arrest  oordeelt  ten  onrechte  dat  de  eiser  zich enkel  tegen  de  eerste 
verweerster burgerlijke partij heeft gesteld; de stelling als burgerlijke partij voor 
de onderzoeksrechter maakt de zaak aanhangig tegen alle beklaagden; daaren-
boven houdt de rechter de burgerlijke belangen ambtshalve aan.

21. De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter stelt de strafvorde-
ring en de ermee gepaard gaande burgerlijke rechtsvordering in. De aldus inge-
stelde burgerlijke rechtsvordering is evenwel enkel gericht  tegen de verdachte 
die in de akte van burgerlijke partijstelling is vermeld. De burgerlijke partij kan 

1 Zie R. VERSTRAETEN,  De burgerlijke partij en het gerechtelijk onderzoek, Antwerpen - Apeldoorn, 
Maklu Uitgevers, 1990, nrs. 156 e.v.
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haar burgerlijke rechtsvordering nadien eveneens richten tot andere verdachten. 
Dit moet zij doen door haar vordering uit te breiden tot die andere verdachten, 
hetzij voor de onderzoeksrechter, hetzij voor het onderzoeksgerecht bij de rege-
ling  van  de  rechtspleging,  hetzij  voor  de  vonnisrechter  naar  dewelke  de 
verdachten verwezen zijn.

22.  Het  arrest  stelt  vast  dat  de  eiser  zich voor de  onderzoeksrechter  enkel 
burgerlijke partij gesteld heeft tegen de eerste verweerster en zich op geen enkel 
ogenblik gesteld heeft tegen de tweede verweerder zodat de rechter, bij gebrek 
aan  burgerlijke  rechtsvordering  tegen  de  tweede  verweerder  daarover  geen 
uitspraak kon doen en dit ook niet gedaan heeft. Op die grond oordeelt het arrest 
dat eisers verzet tegen het vonnis in zoverre dit ook ten aanzien van de tweede 
verweerder is uitgesproken, niet ontvankelijk is. Aldus is de beslissing naar recht 
verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
23. Uit het antwoord op het derde onderdeel van het eerste middel blijkt dat 

het feit dat de rechter overeenkomstig artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering de burgerlijke belangen ambtshalve aanhoudt, niet voor gevolg 
heeft dat een burgerlijke partij een rechtsmiddel kan aanwenden tegen een vonnis 
gewezen ten aanzien van een beklaagde waarmee zij geen geding had.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter; de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever; de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. M. Listhaeghe, Brugge.

Nr. 690

2° KAMER - 2 december 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - INBREUK BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERVANGENDE STRAF - VERVANGEND RIJVERBOD - 
RECHTSPERSOON

1º Rechtspersonen kunnen ook de inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet begaan1.

2º Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in een vervangend rijverbod voor de aan een 
rechtspersoon opgelegde geldboete2.

1 Cass., 20 dec. 2005, AR P.05.1220.N, A.C., 2005, nr. 684; Cass., 14 nov. 2007, AR P.07.1064.F, 
A.C., 2007, nr.553.
2 Zie Cass., 7 sept. 2004, AR P.04.0465.N, A.C., 2004, nr. 387. 



2820 HOF VAN CASSATIE 2.12.08 - Nr. 690 

(FABILEASE n.v..)

ARREST

(A.R. P.08.1122.N)

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

onele Rechtbank te Brussel van 30 mei 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
5.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  67ter  Wegverkeerwet:  een 

rechtspersoon kan de overtreding van artikel 67ter Wegverkeerwet niet begaan.
6. Anders dan het middel aanvoert, kunnen rechtspersonen ook de inbreuk op 

artikel 67ter Wegverkeerwet begaan.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 40 Strafwetboek;
- artikel 69bis Wegverkeerswet.
7. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in een vervangende straf voor de 

aan een rechtspersoon opgelegde geldboete.
8.  Het  bestreden  vonnis  dat  met  bevestiging  van  het  beroepen  vonnis,  de 

verweerster  veroordeelt  tot  een  vervangend  rijverbod  van  30  dagen,  verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de niet vernietigde beslissingen op de strafvorde-
ring

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,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot een 

vervangend rijverbod van 30 dagen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Veroordeelt de eiseres in negentien twintigste van de kosten en laat het overige 
twintigste ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

2 december 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever;  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  De  Swaef,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaat:  mr. J. Guns, Brussel.

Nr. 691

2° KAMER - 2 december 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - WEGVERKEERSWET - VERVANGEND RIJVERBOD - MOTIVERING

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 69 — ARTIKEL 69BIS - VERVANGEND RIJVERBOD - BIJZONDERE MOTIVERING

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 65 - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING TEGEN BEPALING - VOORWAARDE - GEVOLG

1º en 2° Het vereiste van bijzondere motivering van artikel 195 Wetboek van Strafvordering 
is  niet  van  toepassing  op  het  door  de  rechter  uitgesproken  vervangend  rijverbod 
overeenkomstig artikel 69bis Wegverkeerswet.

3º  Uit  artikel  65,  §  1  en  §  2,  Wegverkeerswet  volgt  dat  enkel  een  tijdige  betaling  de  
strafvordering doet vervallen; bij ontstentenis van tijdige betaling geldt het vereiste niet  
meer dat het openbaar ministerie dat toch de strafvordering wil instellen, de betrokkene  
daarvan per aangetekende brief moet verwittigen. 

(A.)

ARREST

(A.R. P.08.1172.N)

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

onele Rechtbank te Brugge van 30 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  149  Grondwet,  artikel  195 

Wetboek van Strafvordering en artikel 6.1 EVRM.
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(...)
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters de duur van het vervangend 

rijverbod niet regelmatig motiveren.
8. Het vereiste van bijzondere motivering van artikel 195 Wetboek van Straf-

vordering is niet van toepassing op de vervangende straf.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde middel in zijn vijf onderdelen
9.  Het  middel  voert  schending  aan  van  artikel  65  Wegverkeerwet  en  van 

artikel  7.3.3 van het  koninklijk besluit  van 22 december 2003 betreffende de 
inning en consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van 
de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten: 
het  bestreden vonnis oordeelt  onterecht  dat  een minnelijke schikking die niet 
tijdig is betaald, de strafvordering niet doet vervallen.

10. Krachtens artikel 65, § 1, Wegverkeerwet kan bij het vaststellen van een 
der  speciaal  door  de  Koning  aangewezen  overtredingen  van  de  reglementen 
uitgevaardigd op grond van deze wet, indien het feit  geen schade aan derden 
heeft  veroorzaakt,  en  met  instemming  van  de  overtreder,  een  som  geheven 
worden, hetzij onmiddellijk, hetzij binnen een door de Koning bepaalde termijn. 

Artikel  65, § 2, Wegverkeerwet  bepaalt dat  door de betaling van de in § 1 
bedoelde som de strafvordering vervalt,  tenzij  het openbaar  ministerie  binnen 
een maand, te rekenen van de dag van de betaling, de betrokkene kennis geeft 
van zijn voornemen die vordering in te stellen. De kennisgeving geschiedt bij 
een  ter  post  aangetekende  brief;  zij  wordt  geacht  te  zijn  gedaan  de  eerste 
werkdag na de dag van afgifte ter post.

11. Uit die bepalingen volgt, anders dan waarvan de onderdelen uitgaan, dat 
enkel een tijdige betaling de strafvordering doet vervallen.

Bij ontstentenis van tijdige betaling geldt het vereiste niet meer dat het open-
baar ministerie dat toch de strafvordering wil instellen, de betrokkene daarvan 
per aangetekende brief moet verwittigen.

12. Artikel 7.3.3. van het voornoemd koninklijk besluit van 22 december 2003 
bepaalt dat de betaling van de minnelijke schikking wordt uitgevoerd met over-
schrijving of de E-betaling met bank- of kredietkaart binnen een termijn van tien 
dagen te rekenen vanaf de in 3.2 bedoelde afgifte of de verzending van het docu-
ment.

13. De appelrechters  die vaststellen dat  de uitnodiging tot  betaling van een 
minnelijke schikking dateert van 5 augustus 2006 en dat die pas is betaald op 2 
oktober  2006,  hebben zonder schending van de aangevoerde  wettelijke bepa-
lingen, wettig kunnen oordelen dat de laattijdige betaling de strafvordering niet 
heeft doen vervallen.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

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

2 december 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever;  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  De  Swaef,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaat:  mr. R. Landuyt, Brugge.

Nr. 692

2° KAMER - 2 december 2008

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 
39.2 - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - SCHENGENUITVOERINGSOVEREENKOMST - ARTIKEL 
39.2 - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°  Artikel  39.2  Schengenuitvoeringsovereenkomst  heeft  enkel  betrekking  op  
politionele samenwerking en niet op wederzijdse gerechtelijke rechtshulp. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.08.1724.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 november 2008.
De eiser voert in een ter griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen inge-

diend geschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 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
3. Het middel voert schending aan van artikel 39.2 overeenkomst van 19 juni 

1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (hierna: 
Schengenuitvoeringsovereenkomst) en van artikel 23, 4°, Wet Voorlopige Hech-
tenis en artikel 5.4 EVRM: de kamer van inbeschuldigingstelling vermocht zich 
niet te baseren op informatie verstrekt door Nederland, zonder dat de toestem-
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ming van de Nederlandse autoriteiten tot het gebruik van deze informatie zich in 
het strafdossier bevindt; het bestreden arrest beantwoordt eisers verweer dienaan-
gaande niet; het recht  op tegenspraak en de wapengelijkheid worden miskend 
door het feit dat de eiser, in tegenstelling tot het openbaar ministerie, verstoken 
blijft van de inhoudelijke informatie met betrekking tot de Nederlandse rechts-
hulpverzoeken en de uitvoering ervan.

4.  Door  te  oordelen  dat  de  gegevens  van  het  onderzoek  aan  het  licht  zijn 
gekomen ingevolge de uitvoering van een reeks rogatoire opdrachten op verzoek 
van de Nederlandse autoriteiten, verwerpen en beantwoorden de appelrechters 
eisers verweer omtrent de toepassing van artikel 39.2 Schengenuitvoeringsover-
eenkomst.  Die  bepaling  heeft  immers  enkel  betrekking  heeft  op  politionele 
samenwerking en niet zoals te dezen op wederzijdse gerechtelijke rechtshulp. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht slaan, blijkt niet dat de eiser 

voor de appelrechters verweer heeft gevoerd met betrekking tot de miskenning 
van zijn recht van verdediging of van de wapengelijkheid.

De eiser vermag dit verweer niet voor het eerst voor het Hof aan te voeren.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
(...) 
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 eiser in de kosten.

2 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter; de h. Forrier, afdelingsvoorzitter– Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal  –  Advocaten:   mrs.  P.Vandemeulebroucke,  Antwerpen  en  T.  Decaigny, 
Antwerpen.

Nr. 693

2° KAMER - 3 december 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIE - REDENGEVING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - REDENGEVING
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1º  en 2°  De bevoegdheid  van het  onderzoeksgerecht  om de bezwaren te beoordelen,  
ontslaat  dit  gerecht  niet  van de verplichting  om te  antwoorden op een conclusie  ten 
betoge dat het ten laste gelegde feit al dan niet strafbaar is1. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 
231, Sv.)

(P. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1152.F)

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

Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing van buitenver-

volgingstelling
Middel
De aan het onderzoeksgerecht toegekende bevoegdheid tot beoordeling van de 

telastleggingen, ontslaat dit niet van de verplichting om te antwoorden op een 
conclusie ten betoge dat het ten laste gelegde feit al dan niet strafbaar is.

Het arrest  wijst, met overneming van de redenen van de vordering van het 
openbaar  ministerie,  erop dat  het  feit  dat  aan de verweerders  ten laste  wordt 
gelegd, erin bestaat dat zij zonder voorafgaande vergunning een glazen kapcon-
structie hebben gerestaureerd, met name door aan de kant van het stuk grond van 
de eisers een bakstenen muur op te trekken in de plaats van de glazen zijmuur die 
op het stuk grond van de klagers uitgaf.

De  eisers  hebben  aangevoerd  dat  dit  feit  het  wanbedrijf  uitmaakt  dat  erin 
bestaat:  met overtreding van de artikelen 84, § 1,  en 154, eerste  lid,  van het 
Waalse  wetboek  van  ruimtelijke  ordening,  stedenbouw  en  patrimonium  -  te 
bouwen, grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college 
van burgemeester en schepenen en de zonder vergunning uitgevoerde werkzaam-
heden in stand te houden.

Volgens de voormelde conclusie heeft de vergunning die achteraf is verleend 
voor de bouw van een terras naast het betwiste bijgebouw geen gevolgen voor 
het aangeklaagde misdrijf omdat die vergunning een ander voorwerp heeft, geen 
uitdrukkelijke  motivering  bevat  over  het  eventueel  regulariserende  karakter 
ervan en geenszins de feiten die aan de toekenning ervan voorafgaan, kan verant-
woorden.

1 Zie Cass., 14 dec. 2005, AR P.05.0185.F., A.C., 2005, nr. 674.
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De eisers hebben zich bijgevolg niet ertoe beperkt het bestaan van telastleg-
gingen feitelijk te bevestigen.

Het  arrest  oordeelt  dat  er  onvoldoende bezwaren  zijn  om de  verwijzing te 
verantwoorden en dat de kamer van inbeschuldigingstelling daarover op onaan-
tastbare wijze beslist.  Het arrest  voegt daaraan toe dat het  om een burenruzie 
gaat  tussen de eisers,  dat  het geschil  "naar  behoren werd geregulariseerd met 
gezond  verstand  door  de  stedenbouwkundige  praktijk  van  de  stad",  dat  het 
bestaan van administratieve akten lijkt te bevestigen dat de volledige procedure 
die door de verweerders is gevolgd, regelmatig was en dat de eisers zich niet 
hadden verzet tegen de restauratie van de glazen kapconstructie doch tegen de 
aard van de materialen die zijn gebruikt voor de muur grenzend aan hun eigen 
grond

Noch met deze overwegingen noch met enige andere overweging antwoorden 
de appelrechters op de conclusie inzake de toepasselijkheid, op het in het arrest 
beschreven feit, van de artikelen 84, § 1, en 154, eerste lid, van het voormelde 
wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
B. In  zoverre het cassatieberoep gericht  is tegen de beslissing die de eisers 

veroordeelt tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de verweerster
De  vernietiging  van  de  beslissing  van  buitenvervolgingstelling  brengt  de 

vernietiging met zich mee van de beslissing waarbij de eisers worden veroor-
deeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding,  en die het gevolg is van 
eerstgenoemde beslissing.

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

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

gingstelling.

3 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever;  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter– Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:  
mrs. X. Thiébaut, Luik , M.Delnoy, Luik en A. Daout, Brussel.

Nr. 694

2° KAMER - 3 december 2008

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING - ZELFDE FEIT - TWEEDE 
VERWIJZING
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2º ONDERZOEKSGERECHTEN - INVERDENKINGGESTELDE - VERWIJZING - ZELFDE FEIT - 
TWEEDE VERWIJZING

1º en 2° Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctionele 
rechtbank  heeft  verwezen,  kan  het  hem  geen  tweede  maal  wegens  hetzelfde  feit 
verwijzen als de eerste beslissing tot verwijzing niet is vernietigd1. (Artt. 130 en 536, Sv.)

(C. T. EXCELEASE n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1160.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 juni 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 15 oktober 2005 had de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Verviers de eiseres verwezen wegens valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken (telastlegging B.4) en poging tot oplichting (telastleg-
ging C.7). Zij had eveneens een andere inverdenkinggestelde verwezen wegens 
brandstichting  (telastlegging  A.1),  valsheid  (telastleggingen  B.2  en  B.3)  en 
pogingen tot oplichting (telastleggingen C.5 en C.6). De raadkamer had alleen 
verzachtende omstandigheden aangenomen voor de telastleggingen B.2 tot B.4.

Het Hof heeft bij arrest van 2 mei 2007, tot regeling van rechtsgebied, deze 
beschikking vernietigd behoudens in zoverre  het  besliste dat  de feiten die de 
inverdenkinggestelden in de telastleggingen B.2,  B.3 en B.4 ten laste worden 
gelegd, wegens verzachtende omstandigheden enkel aanleiding kunnen geven tot 
correctionele straffen. Het Hof heeft de aldus beperkte zaak verwezen naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.

Bij arrest van 19 februari 2008 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de 
omschrijving  van  de  telastlegging  brandstichting  gewijzigd,  gezegd  dat  er 
voldoende bezwaren bestonden voor de telastleggingen A.1 en C.5 tot C.7, de 
verzachtende omstandigheden voor telastlegging A.1 aangenomen en de inver-
denkinggestelden naar de correctionele rechtbank verwezen om daar voor deze 
telastleggingen terecht te staan.

De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik heeft dan de kamer van 
inbeschuldigingstelling gevorderd de eiseres te verwijzen wegens telastlegging 
B.4 en de strafvordering vervallen te verklaren ten aanzien van de andere inver-
denkinggestelde wegens diens overlijden op 11 mei 2008.

Het bestreden arrest verklaart de strafvordering vervallen ten aanzien van die 
andere inverdenkinggestelde en verwijst de eiseres met aanneming van de door 
de  raadkamer  bedoelde  verzachtende  omstandigheden  naar  de  Correctionele 

1 Zie gedeeltelijk andersl. concl. O.M. in Pas., 2008, nr.694.
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Rechtbank te Verviers wegens telastlegging B.4.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Schending van de artikelen 130 en 536 van het Wetboek van Strafvordering.
1. Wanneer het onderzoeksgerecht een inverdenkinggestelde naar de correctio-

nele rechtbank heeft verwezen, kan het hem geen tweede maal wegens hetzelfde 
feit verwijzen als de eerste beslissing niet is vernietigd.

2.  De  aanneming  van  de  verzachtende  omstandigheden  betekent  dat  er 
voldoende bezwaren bestaan en verantwoordt de verwijzing naar het vonnisge-
recht met lagere rang dan het normaal bevoegde gerecht.

Daaruit volgt dat het arrest tot regeling van rechtsgebied, door de aanneming 
van de verzachtende omstandigheden aan vernietiging te onttrekken, noodzake-
lijkerwijs de beoordeling van de telastleggingen handhaaft  die verplicht  eraan 
voorafgaat, alsook de verwijzing die het gevolg ervan is.

3. Door de verwijzing van de eiseres te bevelen wegens de telastlegging B.4, 
ofschoon die verwijzing niet door het Hof bij de regeling van het rechtsgebied 
werd vernietigd,  schendt het arrest  de wettelijke bepalingen die in het middel 
worden aangevoerd.

4. De verwijzing van de eiseres naar de correctionele rechtbank steunt, wat de 
telastlegging C.7 betreft, op het arrest van 19 februari 2008 en, wat de telastleg-
ging B.4 betreft, op de op dat punt niet vernietigde beschikking van 15 oktober 
2007.

Aangezien de vernietiging van de tweede verwijzing de eerste laat voortbe-
staan, wordt de vernietiging uitgesproken zonder verwijzing. Er is geen grond tot 
onderzoek van het middel van de eiseres aangezien het geen dergelijke uitwer-
king kan hebben.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres naar de correctionele 

rechtbank verwijst met aanneming van verzachtende omstandigheden.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

3 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter– Verslag-
gever: de h. Mathieu –  Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procu-
reur-generaal – Advocaat: mr. A. Bernard, Luik.
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Nr. 695

2° KAMER - 3 december 2008

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTSCOLLEGE WAARAAN DE ZAAK 
ONTTROKKEN IS - VERZOEKSCHRIFT - KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK

2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - POLITIERECHTBANK - DUITSE TAAL

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - REGELING VAN RECHTSGEBIED - TUSSEN VONNISGERECHTEN - 
POLITIERECHTBANK - DUITSE TAAL

1º Het verzoekschrift  tot  verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere,  
wegens gewettigde verdenking, terwijl de zaak aan het aangeklaagde rechtscollege is  
onttrokken  op  het  ogenblik  dat  het  Hof  uitspraak  dient  te  doen,  is  kennelijk  niet  
ontvankelijk bij gebrek aan bestaansreden1. (Artt. 542, 544 en 545, Sv.)

2º en 3° Wanneer een beklaagde, enerzijds, voor de politierechtbank te Verviers wordt 
vervolgd wegens een overtreding van de Wegverkeerswet, hij op de rechtszitting heeft  
verklaard alleen maar Duits te kennen, hij heeft gevraagd dat de rechtspleging in die taal  
wordt verdergezet en de Politierechtbank te Verviers de verwijzing van de zaak naar de 
Politierechtbank  te  Eupen heeft  bevolen,  doch  dat  anderzijds,  de  Politierechtbank  te  
Eupen  geen  kennis  kon  nemen  van  de  zaak  omdat  alle  magistraten  waaruit  zij  is  
samengesteld zich van de zaak onthouden, vernietigt het Hof, beslissende tot regeling  
van rechtsgebied, het vonnis van de Politierechtbank te Verviers en verwijst het de zaak  
naar laatstgenoemde rechtbank, anders samengesteld2.(Art. 525, Sv.; Art. 30bis, Taalwet 
Gerechtszaken)

(PROCUREUR  DES KONINGS TE EUPEN, in zake THEO MEURER n.v. en M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1716.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een in het Duits gesteld verzoekschrift dat op 25 november 2008 op de 

griffie van het Hof is ingekomen en waarvan een eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om de zaak met nummer 94.98.133/08 
van de notities van het parket, met toepassing van artikel 648 van het Gerechte-
lijk Wetboek te onttrekken aan de politierechtbank van datzelfde rechtsgebied.

Bij beschikking van 26 november 2008 heeft de eerste voorzitter beslist dat de 
rechtspleging, vanaf de rechtszitting, in het Frans zal worden gevoerd.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Verzoek tot verwijzing

1 Cass., 26 juni 1985, AR 4396, A.C., 1984-1985, nr. 651; zie Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0062.F, 
A.C., 2003, nr. 51.
2 Zie Cass., 29 okt. 1980, AR 1344, A.C., 1980-1981, nr. 133.
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De artikelen 542 en 544 van het Wetboek van Strafvordering bepalen dat in 
criminele, correctionele of politiezaken, de ambtenaren belast met het openbaar 
ministerie  zich  rechtstreeks  tot  het  Hof  van  Cassatie  kunnen  wenden  om de 
verwijzing te vorderen van een zaak van een rechtbank naar een andere op grond 
van gewettigde verdenking.

Het verzoek tot dergelijke verwijzing, dat wordt gedaan terwijl de zaak aan het 
aangeklaagde rechtscollege is onttrokken op het ogenblik dat het Hof uitspraak 
dient te doen, is niet ontvankelijk bij gebrek aan bestaansreden.

Bij vonnis van 7 oktober 2008 heeft de Politierechtbank te Eupen beslist dat 
noch de rechter-titularis noch de twee vervangende rechters van de zaak kennis 
konden nemen. De rechtbank heeft de verwijzing ervan bevolen naar het open-
baar ministerie om te handelen als naar recht.

Aangezien  de  rechtbank  aldus  de  zaak  uit  handen  heeft  gegeven  is  het 
verzoekschrift  tot  onttrekking  van  de  zaak  aan  die  rechtbank  kennelijk  niet 
ontvankelijk.

B. Regeling van rechtsgebied
Aangezien het Hof uitspraak diende te doen over een verzoek tot onttrekking 

dat het niet ontvankelijk heeft verklaard bij gebrek aan bestaansreden, mocht het 
ook de stand van de rechtspleging onderzoeken. Bijgevolg is het, na verwerping 
van het verzoekschrift, bevoegd om het rechtsgebied te regelen.

De procureur des Konings te Verviers had de beklaagden gedagvaard voor de 
politierechtbank  van  zijn  rechtsgebied  omdat  ze,  te  Malmédy,  het  misdrijf 
hadden gepleegd dat bij artikel 67ter van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer wordt gestraft.

Op de rechtszitting van  de Politierechtbank te  Verviers  van 18 april  2008, 
heeft de raadsman van de beklaagden verklaard dat zij enkel Duits kenden en 
gevraagd dat de rechtspleging in die taal zou worden gevoerd.

Bij vonnis van 30 april 2008 heeft die rechtbank de verwijzing van de zaak 
bevolen naar  de Politierechtbank te Eupen, die het meest  nabije rechtscollege 
van dezelfde rang is waar de rechtspleging in het Duits wordt gevoerd.

Uit het voormelde vonnis van 7 oktober 2008 blijkt dat de Politierechtbank te 
Eupen geen kennis kan nemen van de zaak omdat alle magistraten waaruit die 
rechtbank is samengesteld zich van de zaak onthouden.

De vonnissen van  30  april  en  7  oktober  2008 zijn  in  kracht  van  gewijsde 
gegaan. Hun tegenstrijdigheid doet een geschil van rechtsmacht ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert.

Er is grond tot regeling van rechtsgebied.
Krachtens artikel 30bis van de Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik 

der talen in gerechtszaken wordt, in geval  van onmogelijkheid om op wettige 
wijze een gerecht samen te stellen dat in de Duitse taal uitspraak moet doen, de 
rechtspleging in de Franse taal gevoerd, onder de voorwaarden die bij wet zijn 
vastgelegd.

De  Politierechtbank  te  Verviers  is  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  een 
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misdrijf dat te Malmédy zou zijn gepleegd, de rechtspleging gebeurt daar in het 
Frans en de beklaagden kunnen aldaar,  rekening houdende met de voormelde 
onmogelijkheid, de rechten doen gelden die in artikel 30bis zijn bepaald. 

Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 545, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering,
Wijst het verzoek af.
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het vonnis van de Politierechtbank te Verviers van 30 april 2008.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden  gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde beslissing.
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Verviers, anders samengesteld.

3 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.

Nr. 696

1° KAMER - 4 december 2008

1º MILIEURECHT - EUROPESE RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - 
BEOORDELING VAN HET AANZIENLIJK MILIEU-EFFECT - PROJECT - BEGRIP - ROL VAN HET 
BEVOEGDE GERECHT

2° EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - EUROPESE 
RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - BEOORDELING VAN HET 
AANZIENLIJK MILIEU-EFFECT - PROJECT - BEGRIP - ROL VAN HET BEVOEGDE GERECHT

3º MILIEURECHT - EUROPESE RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - 
BEOORDELING VAN HET AANZIENLIJK MILIEU-EFFECT - ROL VAN DE BEVOEGDE OVERHEID

4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - EUROPESE 
RICHTLIJN 85/337/EEG - VLIEGVELD - AANLEG - WIJZIGING - BEOORDELING VAN HET 
AANZIENLIJK MILIEU-EFFECT - ROL VAN DE BEVOEGDE OVERHEID

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - INMENGING MET BETREKKING TOT DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN 
EENIEDER OP DE EERBIEDIGING VAN ZIJN PRIVÉ-LEVEN,ZIJN GEZINSLEVEN,ZIJN HUIS EN ZIJN 
BRIEFWISSELING - WETTIGHEIDSTOETSING - VOORWAARDE

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 - 
TOEPASSINGSGEBIED

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - AANTASTING VAN DE RECHTEN DIE 
IN ARTIKEL 1 ZIJN GEWAARBORGD - VOORWAARDEN
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8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - ARTIKEL 1 - AANTASTING VAN DE RECHTEN DIE 
IN ARTIKEL 1 ZIJN GEWAARBORGD - VERTRAAGDE COMPENSATIE - UITWERKING

9º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
GELIJKHEID TEN OVERSTAAN VAN DE OPENBARE LASTEN - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL - 
ARTIKEL 1 - AANTASTING VAN DE RECHTEN DIE IN ARTIKEL 1 ZIJN GEWAARBORGD - VERTRAAGDE 
COMPENSATIE - UITWERKING

10º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - BEGRIP - DADER - OPENBARE OVERHEID 
- AMBT VAN DE RECHTER

1° en 2°. De aanpassingswerken aan de infrastructuur van een bestaand vliegveld, zonder  
verlenging van de start- of landingsbaan, vormen eveneens een project in de zin van de 
oorspronkelijke tekst van de richtlijn 85/337, aangezien zij met name wegens hun aard,  
hun  omvang  en  hun  kenmerken,  als  een  aanpassing  van  het  vliegveld  zelf  kunnen 
worden beschouwd; dat geldt met name voor de werken die beogen de activiteiten van 
het vliegveld en het luchtverkeer aanzienlijk te doen toenemen; het gerecht op verwijzing 
moet nagaan of de bevoegde overheid juist heeft geoordeeld of het milieu-effect van de 
werken die in het hoofdgeschil in het geding zijn, diende te worden onderzocht. (Artt. 1,  
2, 4, bijlage II punt 12 en bijlage I, punt 7, Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni  
1985) 

3° en 4°. De bevoegde overheid moet rekening houden met de geplande toename van de  
activiteit van een vliegveld, wanneer zij het milieu-effect onderzoekt van de wijzigingen in 
zijn infrastructuur om die verhoogde activiteit te ondervangen. (Artt. 1, 2 en 4, Richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985) 

5°.  Het  bestreden  arrest  dat  niet  verduidelijkt  op  welk  tijdstip  de  overheid  zich  heeft  
gemengd in de uitoefening van het recht van een ieder op de eerbiediging van zijn privé-
leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, verhindert het Hof de wettigheid te  
toetsen van de beslissing dat die bepaling niet is geschonden en is dus niet regelmatig 
met redenen omkleed. (Art. 149 Gw.; art. 8 EVRM) 

6°. Artikel 16 van de Grondwet is van toepassing bij onteigening te algemenen nutte, die 
een overdracht van eigendom met eigendomsverlies inhoudt en bijgevolg een werkelijke  
ontzetting  van  bezit  vormt;  dat  artikel  is  niet  van  toepassing  bij  geluidsoverlast,  die 
weliswaar  het  eigendomsrecht  van  de  buurtbewoners  kan  beperken  maar  hen  niet  
werkelijk uit het bezit van hun goederen ontzet. (Art. 16 Gw.) 

7°. Het aantasten van de rechten die in artikel 1 van het EersteAanvullend Protocol bij het  
EVRM  zijn  gewaarborgd,  vereist,  behoudens  uitzonderlijke  omstandigheden,  een 
compensatie die bestaat in het betalen van een vergoeding waarvan de voorwaarden 
moeten worden beoordeeld;  zonder het  betalen  van een bedrag dat  in  een redelijke 
verhouding staat tot het eigendomsverlies, is er sprake van een niet te rechtvaardigen 
overdreven aantasting; dat artikel waarborgt evenwel niet dat in alle gevallen een recht  
op volledige schadevergoeding ontstaat; bovendien moet de vergoeding het aantasten 
van  de  eigendom noch  voorafgaan  noch  ermee  samenvallen.  (Art.  1  EVRM,  eerste 
aanvullend protocol) 

8° en 9°.  Het arrest dat de bewoners  die in de buurt  van het  vliegveld wonen en niet 
konden worden vergoed, niet verwijt dat zij systematisch alle maatregelen van het Waals 
Gewest  hebben  geblokkeerd  of  tegengewerkt,  maar  oordeelt  dat  de  overheid  de 
passende maatregelen heeft genomen om de aangevoerde aantasting van het recht dat 
is  gewaarborgd  bij  artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullend  protocol  bij  het  EVRM  te 
vergoeden, zonder dat de vertraging bij die vergoeding haar kan worden aangerekend, 
beslist wettig dat die verdragsbepaling niet werd geschonden en verbreekt evenmin de 
gelijkheid van de buurtbewoners ten aanzien van de openbare lasten. (Art.  1 EVRM,  
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eerste aanvullend protocol) 

10°. Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verplicht degene die hinder veroorzaakt die de 
grens  van  de  normale  ongemakken  van  nabuurschap  overschrijdt,  het  verbroken  
evenwicht  te  vergoeden;  wanneer een overheid de dader is,  moet  de rechter,  in  zijn 
beoordeling van de omvang van die hinder,  rekening houden met  de lasten die  een 
particulier in het openbaar belang dragen moet1. (Art. 11, Gw.; art. 544, B.W.) 

(A. e.a. T  WAALS GEWEST, minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling e.a.)(

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0582.F – C.05.0129.F – C.05.0130.F – C.05.0131.F – C.05.0132.F – 
C.05.0133.F – C.05.0134.F – C.05.0135.F – C.05.0136.F – C.05-0222.F – C.05.0224.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 29 juni 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Bij  het  onderzoek  van  het  eerste  onderdeel  van  het  tweede  middel  van de 

cassatieberoepen  C.04.0582.F,  C.05.0130.F,  C.05.0131.F,  C.05.0132.F, 
C.05.0134.F, C.05.0135.F, C.05.0136.F, C.05.222.F ent C.05.0224.F en van het 
tweede onderdeel van het tweede middel van de cassatieberoepen C.05.0129.F 
en C.05.0133.F heeft het Hof gemeend in het arrest van 14 december 2006 drie 
prejudiciële vragen te moeten stellen aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen dat ze bij arrest C-2/07 van 28 februari 2008 heeft beantwoord.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II.Cassatiemiddelen
Tot staving van het cassatieberoep A.R. nr. C.04.0582.F voeren de eisers in 

hun memorie zes middelen aan waarvan het tweede, vierde, vijfde en zesde als 
volgt zijn gesteld:

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel  10  van  het  Verdrag  van  25  maart  1957  tot  oprichting  van  de  Europese 

Gemeenschap, in de geconsolideerde versie ervan, zoals die van kracht is sinds de wijzi-
ging en de nieuwe nummering door het verdrag van 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de 
wet van 10 augustus 1998;

- de artikelen 1, 2 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 (lees: 27) juni 
1985  betreffende  de  milieu-effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere 
projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG 
van de Raad van 3 maart 1997, alsook de punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de 
voornoemde richtlijn 85/337/EG;

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 
september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in 
het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet 
van 11 maart 1999, alsook zijn bijlage I;

1 Cass., 23 nov. 2000, AR C.99.0104.F, AC 2000, nr. 639. 
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- de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 
oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie 
van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór 
de wijziging ervan bij het besluit van 4 juli 2002, alsook zijn bijlage II;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden 

ontvankelijk, zowel met betrekking tot de (eerste drie verweerders), als met betrekking tot 
de zesde (verweerster), bevestigt het beroepen vonnis met betrekking tot de voeging van 
de zaken en verklaart voor het overige thans tegen de eerste drie verweerders en de zesde 
verweerder ingestelde de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk, maar verklaart 
ze niet-gegrond,  verklaart  het arrest bindend voor de (vierde verweerster) en de vijfde 
verweerder) en veroordeel(t) de omwonenden in de kosten van de twee aanleggen van de 
(eerste drie verweerders),  dit  op grond van al de redenen van het bestreden arrest  die 
geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, waarvan meer bepaald de onderstaande 
redenen:

“4.  Richtlijn  85/337/EEG  betreffende  de  milieu-effectbeoordeling  en  het  Waalse 
omzettingsdecreet

Alvorens  de  argumenten  van  de  omwonenden  te  onderzoeken,  lijkt  het  nuttig  het 
aangevoerde juridische kader te onderzoeken (zie de kopieën van de in het aanvullend 
documentatiedossier van de (eerste verweerder) vermelde verordenende bepalingen);

De bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst projecten waarvoor een 
milieu-effectbeoordeling verplicht is;

Die lijst vermeldt de aanleg van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten 
minste 2.100 meter’;

Bijlage II bij de richtlijn vermeldt projecten waarvoor een effectbeoordeling nodig is 
indien de Lidstaten ‘van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken’; die 
lijst vermeldt de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de 
aanleg van een vliegveld;

Het decreet van 11 september 1985 heeft  de bewuste richtlijn trouw omgezet,  door, 
onder meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen;

Het uitvoeringsbesluit van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg (...) van vlieg-
velden’ ook al breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landings-
baan van of langer dan 1.200 M, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen 
boven die afstand’ (zie de kopie van het decreet en van dat besluit in het documentatie-
dossier van de (eerste verweerder));

Betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, dient erop gewezen dat 
de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend langer is dan 2.100 
meter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzet-
tingsdecreet,  en dat zij niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 
1998 mogelijk te maken;

Gelet op die feitelijke gegevens, weiden de omwonenden uitvoerig maar tevergeefs uit 
over het begrip vliegveld;

Het is immers vanzelfsprekend dat zowel de richtlijn als het decreet het begrip vlieg-
veld beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van de start- en landingsbaan en 
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niet in functie van de installaties bij de start- en landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een 
controletoren;

Bovendien doelt bijlage I bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II,  
die, ter herinnering, enkel doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek 
kunnen opleggen, spreekt over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I, dus over 
de wijziging in de aanleg;

In dit geval was er noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld in de zin 
van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de start- en landingsbaan niet 
werd gewijzigd;

Uit dat onderzoek volgt dat de argumenten van mr. Lebrun moeten worden verworpen, 
meer  bepaald betreffende  een  definitie  van  vliegveld  die  hij  aan andere  wettelijke  of 
verordenende bepalingen  ontleent  of  betreffende  een toepassing van  artikel  9  van  het 
besluit van 31 oktober 1991 dat het heeft over een nieuw project dat voorziet in ‘de capa-
citeitsverhoging van een bestaande inrichting met meer dan één vijfde van de oorspronke-
lijke capaciteit die de overschrijding van de in bijlage II als drempelwaarde aangegeven 
capaciteit veroorzaakt’;

Precies door die feitelijke omstandigheden wordt het trouwens voor de omwonenden 
enorm moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om te achterhalen waarin het project of de vergun-
ning, bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan;

In  dit  geval  bestond het vliegveld  immers  al  lang voor  de inwerkingtreding van de 
richtlijn;

Er is dus geen project  geweest  noch een duidelijk identificeerbare en voorafgaande 
toelating, in de zin van de richtlijn of van het bewuste decreet, om nachtvluchten of de 
komst van vrachtintegratoren mogelijk te maken;

Het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel met de vergun-
ning om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren;

De omwonenden hadden dit in het kader van hun gedinginleidende dagvaarding goed 
begrepen, maar hebben naderhand geprobeerd hun argumenten bij te sturen, toen zij vast-
stelden dat een dergelijke vergunning toentertijd niet wettelijk vereist was;

In dat opzicht proberen de omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen 
handelingen of beslissingen te bestempelen als projecten of vergunningen in de zin van de 
richtlijn;

Gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer bepaald af te vragen of een gewestplan al dan niet als een vergunning kan worden 
aangemerkt;

Aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen de door de omwonenden vermelde prejudiciële vragen te stellen;

Met betrekking tot de rechtspraak van dat Hof, kan men eraan toevoegen dat een van de 
raadslieden van het Waalse Gewest op de zitting terecht benadrukt heeft  dat het arrest 
betreffende  het  vliegveld  van  Bolzano,  namelijk  het  arrest  W.W.F.  tegen  ‘Autonome 
Provinz  Bozen’  (zaak  C-435/97,  arrest  van  11  (lees:  16)  september  1999,  dat  meer 
bepaald wordt onderzocht op p. 345 van de samenvattende conclusie van mr. Misson), 
niet naar deze zaak kan worden geëxtrapoleerd, aangezien, in het geval van de luchthaven 
van Bolzano, de start- en landingsbaan van dat vliegveld verlengd was, wat een feitelijk 
gegeven is dat uiteraard de te volgen redenering wijzigt en tot gevolg heeft dat dat geval 
hier niet nuttig kan worden aangevoerd;

Het Hof van Justitie wijst in punt 4 van dat arrest uitdrukkelijk op dat essentiële mate-
riële gegeven en vermeldt daar de in hoofdzaak geplande werken en aanpassingen, waar-
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onder ‘de verlenging van de start- en landingsbaan van 1 040 tot 1 400 m’ (zie de kopie 
van het arrest in de aanvullende documentatiedossiers van de (eerste verweerder));

De zo-even gemaakte analyse geldt eveneens in de context van de argumenten die zijn 
aangevoerd m.b.t. het decreet en het omzettingsbesluit;

Aldus is het ontbreken van een effectbeoordeling evenmin een formele onwettigheid;
(…)
Daaraan  kan  worden  toegevoegd  dat  het  onaanvaardbaar  is  alle  vergunningen  te 

bundelen om daaruit te trachten af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe 
dan ook niet strookt met het begrip ‘aanleg’ van een vliegveld in de zin van de aange-
voerde bepalingen;

De bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich geen 
effectonderzoek  vereist  is  en  waarvan  de  rapporten,  op  zich,  voldoende  met  redenen 
omkleed waren;

Bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig;
Betreffende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens 

welke ‘de bevoegde autoriteit, (wanneer zij) van mening is dat de weerslagen belangrijk 
zouden kunnen zijn (…) het opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmi-
lieu voor(schrijft)’ (artikel 10, § 4), die bepaling gewag maakt van een beoordelingsbe-
voegdheid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden 
gestraft maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse 
die hieronder zal worden gemaakt”;

Het arrest oordeelt dat “blijkens die analyse die in het vorige punt II is gemaakt, de 
meeste aangevoerde onwettigheden reeds niet als dusdanig kunnen worden aangemerkt” 
en met betrekking tot het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending van de 
richtlijn 85/337 en de schade, dat:

“Meer bepaald, m.b.t. de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling 
en  het  decreet  tot  omzetting  van  die  richtlijn,  geenszins  bewezen  is  dat  de  (eerste 
verweerder), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, 
meer gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben 
gehad over het te volgen luchthavenbeleid;

Daarbij komt nog dat de analyse in die fase de vragen die de omwonenden aan het Hof 
van Justitie willen doen stellen, des te minder relevant maakt dat het antwoord op die 
vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, de oplossing van dit geschil hoe dan ook niet 
zou baten;

M.b.t.  dit  concrete  punt  is  het  trouwens  interessant  erop  te  wijzen  dat  de  (eerste 
verweerder) geenszins zijn voornemen heeft laten varen om het gewestplan te wijzigen en 
de start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen om het gebruik door zware, 
volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl  later verrichte milieu-effecton-
derzoeken,  met  name  het  Polyart-onderzoek,  duidelijk  en  op  gedetailleerde  wijze 
aantonen dat het  huidige luchthavenbeleid milieu-effectproblemen veroorzaakt  die nog 
zullen toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en de bijkomende acti-
viteiten die daardoor mogelijk zullen worden;

Betreffende het specifieke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploita-
tievergunningen,  kan men stellen dat de in die fase  vermelde infrastructuur weliswaar 
dient  om de activiteit  van cargomaatschappijen  mogelijk  te  maken  of te vergemakke-
lijken,  maar  het  is  geenszins  die  infrastructuur  op  zich  die  de  geluidshinder  voor  de 
omwonenden veroorzaakt (zie de redenering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis 
van 9 februari 2001, die door het hof (van beroep) wordt overgenomen)”.
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De eerste rechter had geoordeeld:
“De omwonenden voeren onwettigheden aan niet met betrekking tot het luchthaven-

project in zijn geheel, maar wel met betrekking  tot de vergunningen die sinds december 
1991 verleend zijn voor de realisatie van sommige voorzieningen,  omdat de rapporten 
volgens hen onbestaande, onvolledig of onnauwkeurig zijn.

Het klopt dat ogenschijnlijk bescheiden projecten een aanzienlijke impact op het milieu 
kunnen hebben, bijvoorbeeld door hun ligging of door hun kenmerken en dan dient de 
overheid die  dimensie  in haar  beoordeling te integreren.  Zo  ook dient  zij  rekening te 
houden met de cumulatieve gevolgen van de projecten om de criteria voor de vrijstelling 
van een milieu-effectonderzoek vast te leggen.

De rechtbank oordeelt evenwel dat een grondig onderzoek naar de regelmatigheid van 
elke vergunning niets aan het debat zou toevoegen, zulks om twee redenen;

Vooreerst lijkt het moeilijk staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duide-
lijker voorafgaand milieu-effectrapport  eist  (men mag immers  niet  denken dat er geen 
waren  of  dat  ze  zwegen  over  het  geluidsprobleem)  noch  een  milieu-effectonderzoek 
oplegt, slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het 
oog  worden  verloren  dat  de  litigieuze  bouwwerken  en  activiteiten  duidelijk  voorzien 
waren in het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke over-
heid als de toezichthoudende overheid ervan op de hoogte waren en dat de geluidshinder 
die gepaard gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en ook 
niet wordt betwist.

Wat zou het voor het debat gebaat hebben om te herhalen dat de bouw van een vracht-
hall of van een petroleumopslagplaats in het kader paste van een toename van het verkeer 
waardoor  de  omgeving  van  het  vliegveld  onbewoonbaar  of  nauwelijks  leefbaar  zou 
worden?

De eisers geven geen antwoord op die, nochtans essentiële, vraag.
Vervolgens is het misschien nuttig eraan te herinneren dat het geschil geen vernieti-

gingscontentieux  betreft  maar  wel  past  in  het  kader  van  een  op artikel  1382  van  het 
Burgerlijk  Wetboek  gegronde  aansprakelijkheidsvordering.  De  optiek  is  dus  tegelijk 
anders en ruimer.

Zo zouden de omwonenden, om pertinent te zijn, moeten aantonen dat de eventuele 
onwettige realisatie van parkeerterreinen, loodsen, opslaghall, kantoren, wegen, stormbek-
kens in oorzakelijk verband staat met de problematiek van de nachtvluchten.

Indien  evenwel  ervan  wordt  uitgegaan  dat  de  omwonenden  geen  bezwaren  zouden 
hebben over de procedure tot toekenning van de vergunningen voor die voorzieningen 
binnen de zone van het vliegveld,  zou de hinder die zij  ervan ondergaan daarom niet 
minder zijn.

De omwonenden leggen uit dat, indien de procedure was gevolgd zoals zij meenden dat 
ze gevolgd moest worden, zij bezwaarschriften hadden kunnen indienen, hun stem laten 
horen en een  kans  zouden  hebben  gehad  dat  de  politieke  overheid  op  hun  bezwaren 
inging.

Het is geenszins bewezen en het is zelfs niet erg waarschijnlijk dat het principe om het 
vliegveld van Bierset te ontwikkelen opnieuw ter discussie had kunnen worden gesteld bij 
het verlenen van vergunningen m.b.t. enkele welbepaalde voorzieningen. Het ‘verlies van 
een kans’ blijkt aldus nagenoeg onbestaande te zijn.

Overigens  staat  het  verre  van  vast  dat  de  omwonenden  de  bezwaren  die  zij  nu 
aanvoeren, zouden hebben ingediend. De verwerende partijen voeren terecht aan dat zij 
geen enkel soortgelijk initiatief hebben genomen, noch bij de uitwerking van het gewest-
plan van Luik, dat in 1987 werd goedgekeurd, noch bij de gedeeltelijke herziening van het 
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plan  in  1992.  Wat  meer  is,  er  werden  onlangs  vergunningen  toegekend  (in  juni  en 
september 2000), waarbij openbare onderzoeken moesten worden gehouden. De admini-
stratieve procedure verliep dus op het ogenblik zelf dat de omwonenden conclusies aan 
het  schrijven  waren  waarin  zij  beweerden  dat  zij  hun  stem in  dergelijke  procedures 
zouden hebben laten horen.  Wat  zij  echter  niet  hebben gedaan.  Hun argument  is  dus 
veeleer een veronderstelling dan een bewijsvoering.

Aangezien er geen oorzakelijk verband wordt aangetoond tussen de vermeende fout en 
de schade, heeft het geen belang de kwestie van de fout nog verder te onderzoeken”. 

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betref-

fende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals 
zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad 
van 3 maart  1997,  betreft  dit de milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere 
projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Voorts preciseert voormeld artikel dat onder project in de zin van die richtlijn wordt 
verstaan de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of 
werken, of nog, andere ingrepen in het natuurlijk milieu of het landschap, inclusief de 
ingrepen voor de ontginning van natuurlijke rijkdommen.

Artikel 2 van de richtlijn 85/337 bepaalt dat een project in de zin van artikel 1 van die 
richtlijn moet worden onderworpen aan een beoordeling van zijn effecten, “ voordat een 
vergunning wordt verleend”, waarbij de vergunning in artikel 1.2 wordt omschreven als 
het besluit van de bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht 
verkrijgt om het project uit te voeren.

Artikel 4 van de richtlijn verduidelijkt het begrip ‘project’ door er twee categorieën van 
te maken,  waarbij  de eerste categorie,  bedoeld in artikel  4,  §1, van de richtlijn,  de in 
bijlage I bij de richtlijn genoemde projecten omvat, zoals projecten betreffende de “aanleg 
van een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter”, bedoeld in 
punt 7 van bijlage I bij die richtlijn, die van rechtswege worden onderworpen aan een 
milieu-effectbeoordeling, en de tweede categorie, bedoeld in artikel 4, §2, van de richtlijn, 
betreffende projecten van de in bijlage II genoemde categorieën, die overeenkomstig de 
artikelen  5 tot  10,  aan een beoordeling worden  onderworpen  indien de Lidstaten van 
oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Overeenkomstig punt 12 van bijlage II bij de richtlijn 85/337, vóór de wijziging ervan 
bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, is “een wijziging in projecten 
van bijlage I en projecten van bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het 
ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of producten en die niet langer dan één 
jaar worden gebruikt” een project dat aan een effectbeoordeling kan worden onderworpen, 
voor zover hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Aangezien het om werken gaat die betrekking hebben op een vliegveld, volgt uit al die 
bepalingen dat de toepassing van de richtlijn afhankelijk is van de vraag of het geplande 
project, namelijk de herstructurering van een bestaand vliegveld, betrekking heeft op een 
vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter en gevolgen voor het 
milieu kan hebben zonder dat daarbij wordt vereist dat die werken betrekking hebben op 
de verlenging van de start- en landingsbaan, daar een geheel van werken een project kan 
uitmaken in de zin van artikel 1.2 van de richtlijn 85/337.

De richtlijn zal toegepast moeten worden, zodra de kenmerken van het project zulks 
noodzakelijk maken.

Zo ook bepaalt het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organi-
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satie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals 
het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999, dat de 
richtlijn omzet, in zijn artikel 4 dat de afgifte van elke vergunning onderworpen is aan het 
in het decreet bedoelde systeem van milieu-effectbeoordeling; als er verschillende vergun-
ningen worden vereist, wordt het effectbeoordelingssysteem één keer toegepast, waarbij 
artikel 1.2 preciseert dat onder “project” wordt verstaan iedere operatie, activiteit, kunst-
werk,  bouw,  afbraak,  verbouwing,  uitbreiding of buitengebruikstelling  van installaties, 
programma of plan waardoor het milieu wijzigingen ondergaat, waarvan de uitvoering 
gepland wordt door een privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon.

De effectbeoordeling die met de door de richtlijn 85/337/EEG opgelegde verplichtingen 
overeenstemt,  wordt  door  het  decreet  ‘studie  inzake  de  weerslagen’  genoemd,  die 
gehouden moet worden door een van het Waals Gewest onafhankelijke auteur.

Naar het evenbeeld van de verdeling waarin de Europese richtlijn voorziet, wordt van 
rechtswege een effectonderzoek gehouden indien het project van de vergunningaanvrager 
overeenstemt met de in bijlage I bij het decreet bedoelde werken (artikel 9, tweede lid, 
van het decreet) of in bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 
1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985. De overige projecten worden 
slechts aan een effectonderzoek onderworpen indien die overheid van oordeel is dat ze 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Bijlage I bij het decreet, die de projecten opsomt die van rechtswege aan een effecton-
derzoek worden onderworpen, bevat met name een punt 7, dat als volgt is gesteld: “bouw 
van  autowegen,  snelwegen,  banen voor  het  lange  afstandsverkeer  van  de spoorwegen 
alsmede van vliegvelden waarvan de banen voor het opstijgen en landen een lengte van 2 
100 meter of meer hebben”.

Bijlage  II  bij  het  besluit  van  de  Waalse  regering  van  31 oktober  1991 breidde,  in 
nummer 8, het systematische karakter van een effectonderzoek uit tot de aanleg van lucht-
havens met een start- en landingsbaan van of langer dan 1.200 m., met inbegrip van de 
verlenging van bestaande banen boven die afstand, alsmede de recreatieve vliegvelden.

Kortom, net zoals in de richtlijn 85/337/EEG, onderwerpt de Waalse wetgeving, ener-
zijds,  sommige  projecten  aan  een  milieu-effectonderzoek  en,  anderzijds,  de  andere 
projecten  aan  een  dergelijk  onderzoek  als  de  overheid  kan  vrezen  voor  aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu.

Hieruit volgt dat, wegens het ontbreken van een milieu-effectonderzoek overeenkom-
stig de bepalingen van de richtlijn en van het decreet, alle in het raam van dat project 
afgeleverde  vergunningen  onwettig  zijn,  aangezien  artikel  5  van  het  decreet  van  11 
september 1985 uitdrukkelijk preciseert dat de bevoegde overheid en de administratieve 
rechter de nietigheid kunnen bevelen van iedere vergunning die verleend wordt in strijd 
met de bepalingen van artikel 4, eerste lid, waarbij die nietigheid hoe dan ook dient uitge-
sproken bij gebrek aan een effectonderzoek wanneer het bij artikel 10, §4, van het decreet 
was voorgeschreven.

In deze zaak voerden de eisers voor het hof van beroep aan dat de overeenkomst van 26 
februari 1996, door de werken die daarin zijn gepland, een “project” is in de zin van de 
richtlijn 85/337, aangezien de overeenkomst met name bepaalt:

- dat de (tweede verweerster) ervoor zal zorgen dat de hoofdbaan (23L/05R) van het 
vliegveld volledig operationeel zal zijn over haar hele lengte en uitgerust zal worden met 
een landingssysteem (artikel 17.1),

- dat de (tweede verweerster) de parallelle landingsbaan (23R) zal uitrusten met ten 
minste ILS 30 CAT I (artikel 17.2), uiterlijk op 1 maart 1998,

- dat de (tweede verweerster) de parallelle baan (23L/05R) zal verbreden tot 45 meter, 
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om te voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren en dat zij erop 
zal toezien dat die baan uiterlijk op 15 december 1997 volledig operationeel is (artikel 
18), waarbij de verbreding van de parallelle baan in principe aan een stedenbouwkundige 
vergunning moet worden onderworpen,

- dat de (tweede verweerster) de baan 23ML moet uitrusten met twee bijkomende snelle 
uitgangsbanen  (rapid exit  taxiway),  zoals  vermeld  in het situatieplan 2 van de hierbij 
gevoegde  kaart  (artikel  18),  wat  eveneens  aan  een  stedenbouwkundige  vergunning  is 
onderworpen,

- dat de (tweede verweerster), omdat de A.T.C.-toren in het kader van het ontwikke-
lingsplan moet worden verplaatst, de 18 hectare vliegtuigstandplaatsen zal ontwikkelen 
zodat: 

de nieuwe parkeerzone tegen 31 oktober 1997 vlak tegenover de belangrijkste sorteer-
installatie van (derde verweerster) zal liggen,

de parkeerzone tegen 31 december 1997 uitgebreid wordt in de richting van de loods 
voor  het  onderhoud  van  de  vliegtuigen  en  verbonden  wordt  met  de  nieuwe  snelle 
uitgangsbaan,

waarbij een parkeerzone van 18 hectare uiteraard onderworpen is aan een stedenbouw-
kundige vergunning, net zoals de in de overeenkomst bedoelde onderhoudsloods,

- dat de (tweede verweerster) zich ertoe verbond een controletoren op te trekken (artikel 
19), dat zij zich ertoe verbond een brandstofopslag plaats te leveren en te onderhouden, 
met een minimale capaciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde 
verweerster) om de uitbreiding ervan te eisen (artikel 21),

- dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend zou zijn en dat er een 
correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van (de derde verweerster) 
(ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een ononderbroken levering 
van energie mogelijk maakt (artikel 37), wat de vergunning vereiste om twee hoogspan-
ningscabines 15 Kv te installeren.

De eisers concludeerden dat die overeenkomst of dat project tot zware milieuhinder 
leidde,  aangezien  zij  de  conditio  sine qua non vormde  voor  de komst  van  een maat-
schappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, zonder onderbre-
king, te kunnen gebruiken, en die in het contract een beding invoegt dat haar toelaat een 
onbeperkt aantal bewegingen uit te voeren, ook ’s nachts, en voerden aan, nadat zij het 
arrest van het Hof van Justitie van 16 september 1996 hadden onderzocht, dat genoemde 
overeenkomst van 26 februari 1996, wel degelijk het bestaan van een project in de zin van 
bijlage II bij de richtlijn impliceert, omdat hierin werken werden gepland om een vlieg-
veld te wijzigen.

Bijgevolg, doordat het hof van beroep oordeelt dat “ zowel de richtlijn als het decreet 
het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de lengte van zijn start- en 
landingsbaan  en niet  in  functie  van  de installaties bij  de start-  en landingsbaan,  zoals 
loodsen of zelfs een controletoren”, en daaruit afleidt dat de richtlijn niet van toepassing 
was op de herstructurering van een vliegveld, aangezien de start- en landingsbaan van dat 
vliegveld niet gewijzigd is, miskent dat hof het begrip “project” in de zin van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad (schending van artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997) en miskent het het toepassingsgebied van de 
richtlijn, zoals dit omschreven is bij de artikelen 1, 2 en 4, blijkens welke elk project met 
betrekking tot een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, 
dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, aan een milieu-effectbeoordeling 
moet  worden  onderworpen  (schending  van  de  artikelen  1  en  4  van  de  richtlijn 
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85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten zoals zij van toepassing was vóór de wijzi-
ging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997). Bovendien schendt 
het de bepalingen van bijlage II  bij de richtlijn 85/337 vóór de wijziging ervan bij de 
richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, die vervat zijn in punt 12, in zoverre 
dit met name verwijst naar wijzigingswerken aan een vliegveld, zoals bedoeld in punt 7 
van bijlage I bij de richtlijn, doordat het, althans impliciet, van oordeel is dat die wijzi-
gingen  noodzakelijkerwijs  er zouden moeten toe strekken  de start-  en landingsbaan te 
wijzigen of ze te verlengen (schending van artikel 4, §2, van de richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richt-
lijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, alsook punt 7 van bijlage I en punt 12 van 
bijlage II bij voornoemde richtlijn 85/337/EEG). Het hof van beroep schendt tevens de 
artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 
1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse 
Gewest, dat de richtlijn in Belgisch recht omzet m.b.t het Waalse Gewest, alsook bijlage I 
ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijziging bij het decreet van 11 maart 1999, 
en de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 
oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie 
van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, alsook bijlage II ervan, zoals het 
van toepassing was vóór zijn wijziging bij het besluit van 4 juli 2002, door te oordelen dat 
de andere werken dan die welke betrekking hebben op de start- en landingsbaan van een 
vliegveld, met uitsluiting van wijzigingen aan de infrastructuur van het betrokken vlieg-
veld, niet onder de toepassing van dat decreet en van dat besluit vallen. Bijgevolg kon het 
hof van beroep niet naar recht, impliciet maar zeker, beslissen dat de bij de overeenkomst 
van 26 februari 1996 bedoelde werken die ertoe strekten het vliegveld in te richten ten 
behoeve van een van de partijen bij die overeenkomst, geen project in de zin van de richt-
lijn konden uitmaken, althans zonder te onderzoeken of ze aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu zouden kunnen hebben (schending van de artikelen 1, 2, 4 van de richtlijn 85/337/
EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan 
bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997, 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 van het 
decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering 
van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, dat de richtlijn in Belgisch 
recht omzet m.b.t het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, zoals het van toepassing was 
vóór zijn wijziging bij het decreet van 11 maart 1999, en de artikelen 3, 4, 5, 6 en 8 van 
het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het 
decreet van 11 september 1985 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in 
het Waalse Gewest, alsook bijlage II ervan, zoals het van toepassing was vóór zijn wijzi-
ging bij het besluit van 4 juli 2002).

Tweede onderdeel
De benadeelde van  een fout,  of  zij  nu bestaat  in  een onwettigheid  dan wel  in  een 

foutieve gedraging, heeft ten laste van de dader van de fout recht op schadevergoeding, 
voor zover er een oorzakelijk verband bestaat tussen, enerzijds, de aangevoerde fout, en 
anderzijds, de schade.

Teneinde het bestaan van een dergelijk oorzakelijk verband te bepalen, dient de bodem-
rechter na te gaan of de aangevoerde schade zich, zonder de fout, op dezelfde wijze zou 
hebben voorgedaan, waarbij een negatief antwoord tot de slotsom moet leiden dat er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de aangevoerde fout en de aangevoerde schade.

In deze zaak vorderden de eisers dat de (eerste verweerder) zou worden veroordeeld om 
hen te vergoeden voor de zeer aanzienlijke geluidshinder, vooral ‘s nachts, en de gevolgen 
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daarvan voor hun slaap en gezondheid, onder aanvoering dat het oorzakelijk verband vast 
stond tussen de fout, zijnde het ontbreken van een effectonderzoek voorafgaandelijk aan 
de aanvragen tot stedenbouwkundige en exploitatievergunningen die noodzakelijk waren 
om de in de overeenkomst van 26 februari 1996 bedoelde werken te realiseren, waardoor 
zowel de vergunningen vereist voor de uitvoering van die overeenkomst als de voorzie-
ningen bedoeld in die vergunningen en hun gebruik onwettig waren,  en de hinder die 
voortvloeit uit een onwettige exploitatie.

Zij  voerden  met  name aan dat  de  (eerste  verweerder)  aan de hand van  een ernstig 
milieu-effectonderzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activi-
teit van (de derde verweerster) op het milieu en vermeldden daartoe het voorbeeld van 
Straatsburg waar  na afloop  van het  verslag Muzet-Vallet,  beslist  werd  D.H.L.  en zijn 
koeriervluchten niet toe te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen.

De  eisers  voerden  daarin  aan  dat  omwonenden,  met  toepassing  van  de  wetgeving 
inzake  de  milieu-effectbeoordeling,  zich  hadden  moeten  kunnen  uitspreken  over  het 
project  en  over  de  milieu-effectonderzoek,  naar  aanleiding  van  een  ernstig  openbaar 
onderzoek dat duidelijk zou vermelden dat het erom ging de noodzakelijke omstandig-
heden  te  scheppen  om  talrijke  nachtvluchten  mogelijk  te  maken  en  dat  de  (eerste 
verweerder),  bij  gebrek aan weigering van  de vergunningen,  op zijn minst,  drastische 
exploitatievoorwaarden had moeten opleggen.

Voorts voerden de eisers aan dat de redenering van de (eerste verweerder) hoe dan ook 
strijdig was met de equivalentietheorie, aangezien, in concreto, de schade te wijten is aan 
een exploitatie die onwettig blijkt. Maar nu de exploitatie onwettig is, staat het niet aan de 
rechter, op straffe dat hij zich in de plaats stelt van administratieve procedures waarin het 
milieurecht voorziet en dus het beginsel van de scheiding der machten miskent, te zeggen 
dat zij wettig had kunnen zijn en dat er dus geen oorzakelijk verband zou zijn.

Bijgevolg kwamen de eisers tot de slotsom dat, wat het verleden betreft, het de rechter 
behoorde  de  in  het  verleden  ondergane  schade  bij  equivalent  te  herstellen,  door  alle 
schade te vergoeden die de omwonenden hadden geleden door het gebruik van de voor-
zieningen,  bedoeld in de overeenkomst  van 26 februari  1996,  en voerden aan dat alle 
hinder die werd veroorzaakt door (de derde verweerster), de voornaamste gebruiker van 
die voorzieningen, onwettig is zodat de schade die eruit voortvloeit volledig moet worden 
hersteld, hoofdelijk door (de eerste drie verweerders).

Wat de toekomst betreft, concludeerden zij dat het gebruik van de onwettige voorzie-
ningen voortduurde, zodat de rechter diende te beletten dat de fout en de schade bleven 
voortbestaan, door het gebruik te verbieden van de in de overeenkomst van 26 februari 
1996 bedoelde voorzieningen, met inbegrip van alle loodsen die ter beschikking van (de 
derde verweerster) waren gesteld, wat a fortiori betekent dat de nachtvluchten verboden 
moeten worden zolang er geen nieuwe vergunningen zijn verleend in overeenstemming 
met de Europese en Waalse wetgeving.

Door niet te antwoorden op het middel van de eisers in hun samenvattende conclusie, 
dat aanvoert dat het hof van beroep geen rechtsmacht heeft om uitspraak te doen over de 
vraag of de administratieve overheid precies dezelfde beoordeling zou gehad hebben over 
het luchthavenbeleid, dat aan de oorsprong ligt van de hinder die de eisers ondervinden, 
verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 149 van de 
Grondwet van 17 februari 1994). Althans, door de vordering te verwerpen in zoverre zij 
gegrond  was  op  het  ontbreken  van  een  milieu-effectonderzoek,  op  grond  dat  “meer 
bepaald, m.b.t.  de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het 
decreet  tot  omzetting  van  die  richtlijn,  (het)  geenszins  bewezen  is  dat  de  (eerste 
verweerder), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, 
meer gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben 
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gehad over het te volgen luchthavenbeleid”, doet het arrest uitspraak met miskenning van 
het algemeen beginsel van de scheiding der machten (schending van de artikelen 33 tot 41 
van de Grondwet, waaronder inzonderheid (artikel) 33, tweede lid, alsook miskenning van 
het algemeen beginsel van de scheiding der machten, dat erin vervat is). Bovendien heeft 
het arrest niet naar recht een oorzakelijk verband kunnen uitsluiten, tussen, enerzijds, het 
onwettige  ontbreken  van  een  milieu-effectonderzoek,  waardoor  alle  vergunningen  die 
noodzakelijk waren voor de verwezenlijking van de overeenkomst van 26 februari 1996 
onwettig  zijn,  en,  anderzijds,  de  schade  geleden  tijdens  de  hele  periode  waarin  de 
onwettig opgetrokken voorzieningen gebruikt werden en nog steeds gebruikt worden, op 
grond van de door het hof van beroep in aanmerking genomen gegevens, waaruit geens-
zins blijkt dat het rekening gehouden heeft met de implicaties van een dergelijk onder-
zoek, dat onder meer een raadpleging van de bevolking omvat, welke noodzakelijkerwijs 
zouden geleid hebben tot het opleggen van drastische exploitatievoorwaarden (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Althans, in zoverre uit de 
lezing van het arrest niet blijkt dat het hof van beroep rekening heeft gehouden met de 
implicaties van een milieu-effectonderzoek, zoals voorgeschreven bij de richtlijn 85/337 
van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde open-
bare en particuliere projecten en bij het Waalse decreet van 11 september 1985 tot organi-
satie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, met 
alle na te leven voorschriften, zoals de bevolkingsraadplegingen, plaatst het arrest het Hof 
in de onmogelijkheid om de wettigheid van de beslissing te toetsen, en verantwoordt het 
bijgevolg, zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 149 van de Grondwet van 
17 februari 1994). Ten slotte, in zoverre het arrest het herstel van het ontbreken van een 
door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde effectbeoordeling laat afhangen van het door 
de eisers te leveren absolute bewijs dat de (eerste verweerder) niet dezelfde houding zou 
hebben gehad indien hij een milieu-effectonderzoek had uitgevoerd over het in de over-
eenkomst van 26 februari 1996 vervatte project, bemoeilijkt het hof van beroep, althans in 
extreme mate, de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten 
en schendt het aldus de artikelen 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, in de geconsolideerde versie ervan, zoals het van kracht is 
sinds de wijziging en de nieuwe nummering die zijn ingevoegd bij het Verdrag van 2 
oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 10 augustus 1998 en 2, § 1, van de richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals zij van toepassing was vóór de wijzi-
ging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de Raad van 3 maart 1997.

Derde onderdeel
Luidens artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, begaat de rechter een onwettig-

heid wanneer hij nalaat uitspraak te doen over één van de punten van de vordering.
De eisers voerden aan dat een gedeelte van de gevorderde maatregelen,  namelijk de 

staking van het gebruik van de onwettige voorzieningen, gegrond waren op de onwettig-
heid van de vergunningen voor de activiteiten van het vliegveld, meer bepaald ’s nachts.

Zij hielden met name staande dat het legaliteitsbeginsel vereist dat de milieuwetgeving 
zowel  voor  particulieren  als  voor  administratieve  overheden  geldt.  Laatstgenoemden 
mogen, net zoals de particulieren, slechts een geklasseerde inrichting exploiteren of een 
bouwwerk oprichten als zij over een speciaal daartoe bestemde vergunning beschikken.

Als de vergunning die de administratie heeft, nietig of onwettig blijkt te zijn, mag zij, 
met toepassing van het legaliteitsbeginsel, de door de vergunning gedekte exploitatie niet 
voortzetten.

Wanneer  de  (eerste  verweerder)  zelf  de  begunstigde  van  zijn  vergunningen  is, 
beschermt  de  scheiding  der  machten  hem niet  tegen  het  onwettig  verklaren  van  die 
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vergunningen, ofwel door de Raad van State ofwel door de rechterlijke rechter, waaruit 
logischerwijze  volgt  dat  de  door  de  onwettige  vergunning  gedekte  activiteit  wordt 
gestaakt.

Zij preciseerden dat uitgerekend het legaliteitsbeginsel,  de eerste pijler van de recht-
staat, vereist dat een einde wordt gemaakt aan een onwettige activiteit die het welzijn van 
personen schaadt.

Bijgevolg vroegen de eisers, in het kader van hun incidenteel hoger beroep aan het hof 
van  beroep  “om  vast  te  stellen  en  voor  recht  te  zeggen  dat  alle  sinds  januari  1992 
verleende  administratieve  vergunningen  inzake  stedenbouw  of  exploitatie,  verleend 
werden  met  schending van  de Waalse  en Europese bepalingen  betreffende  de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten en dat ze met toepas-
sing van de artikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 
1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse 
Gewest  volstrekt  nietig zijn en dat die vergunningen op grond van artikel  159 van de 
Grondwet geweigerd moeten worden”.

Doordat het hof van beroep weigert recht te doen (op) de vordering tot staking van het 
gebruik van de onwettige infrastructuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten 
gevolge  van  het  ontbreken  van  een milieu-effectbeoordeling,  wijst  het  zijn  arrest  met 
schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, of antwoordt het op zijn 
minst niet op de samenvattende conclusie waarin de eisers aanvoerden dat het legaliteits-
beginsel vereiste dat een eind werd gemaakt aan het gebruik van de onwettige infrastruc-
tuur (schending van artikel 149 van de Grondwet). Het hof van beroep schendt hoe dan 
ook artikel 159 van de Grondwet door te weigeren recht te doen op die vordering (schen-
ding van de artikelen 159 van de Grondwet, en voor zoveel als nodig, 5, derde lid, derde 
streepje, 9 en 10 van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering 
van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was 
vóór de wijziging ervan bij het decreet van 11 maart 1999).

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

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

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden 

ontvankelijk met betrekking tot de eerste drie verweerders en de zesde verweerster, beves-
tigt het beroepen vonnis met betrekking tot de voeging van de zaken en verklaart voor het 
overige  de thans tegen  (die  verweerders)  ingestelde  vorderingen  van  de omwonenden 
ontvankelijk, maar verklaart ze niet-gegrond, verklaart het arrest bindend voor de vierde 
verweerster en voor de vijfde verweerder en veroordeelt de omwonenden in de kosten van 
de twee aanleggen, zulks op grond van de redenen van het arrest die geacht worden hier 
integraal te zijn weergegeven, waaronder die welke betrekking hebben op de aangevoerde 
schending van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, namelijk:

“1. Inleiding 
Eerst  kan  erop  gewezen  worden  dat  (eerste  verweerder),  in  zijn  samenvattende 

conclusie, niet betwist dat geluidshinder, zoals die welke wordt veroorzaakt door de acti-
viteiten van het vliegveld van Bierset, in het kader van het recht op eerbiediging van het 
privéleven  en  het  gezinsleven  of  van  een  aantasting  van  het  eigendomsrecht,  kan 
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beschouwd worden als een inmenging”,
Vooraleer tot een analyse over te gaan, moet bovendien nog het probleem worden afge-

bakend dat verder moet worden onderzocht ten gevolge van de gegevens die hierboven al 
zijn uiteengezet;

Aldus herinneren we eraan dat het probleem van het in aanmerking nemen van onwet-
tigheden reeds is onderzocht en dat geen enkele onwettigheid heeft kunnen dienen voor de 
specifieke  toepassing  van  de  artikelen  van  het  verdrag  en  van  het  Eerste  aanvullend 
Protocol die in die fase werden bestudeerd, ofwel  omdat de aangevoerde onwettigheid 
niet als dusdanig in aanmerking werd genomen, ofwel omdat de kwestieuze onwettigheid 
geen onwettigheid was van de maatregelen die de inmenging tot stand brachten maar een 
onwettigheid  die  enkel  betrekking  had  op  de  maatregelen  om  de  geluidshinder  te 
beheersen,  ofwel  omdat  de  aangevoerde  onwettigheid  geen  toereikend  oorzakelijk 
verband met de aangevoerde schade vertoonde.

Het  begrip  fout,  met  inbegrip  van  een  fout  in  de  chronologische  volgorde  van  de 
genomen maatregelen, werd geweerd;

Dienaangaande moet er worden van uitgegaan dat in deze fase het gehele onderzoek dat 
hierboven aan de fout is gewijd, wordt overgenomen;

Bijgevolg is het enige probleem dat in deze fase nog onderzocht kan worden de vraag 
of de inmenging in het privéleven en de aantasting van het eigendomsrecht maatregelen 
zijn die in verhouding staan tot het nagestreefde doel, en zulks, met inachtneming van de 
maatregelen die de (eerste verweerder) heeft gepland om de geluidshinder te beheersen;

Bovendien deelt het hof (van beroep), zoals eerder vermeld, niet de erg uitbreidende 
uitlegging die meesters t'Serstevens en Cambier aan het arrest nr. 51/2003 van het Arbitra-
gehof willen geven;

Dat hof heeft  geenszins een schending van artikel  8 van het verdrag in aanmerking 
genomen en het is onaanvaardbaar, door enkele overwegingen van het arrest te isoleren, te 
beweren  dat het  ‘logisch (zou zijn) te  overwegen  dat het  Arbitragehof  impliciet  maar 
zeker heeft aanvaard dat (voornoemd artikel) geschonden was’;

2. Artikel 8 van het Verdrag
Om niet onnodig in leerstellige controverses te vervallen, zal het hof (van beroep) geen 

gedetailleerde analyse maken van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, meer bepaald met betrekking tot de exacte aard van het recht op de bescher-
ming van een gezonde leefomgeving, dat, volgens de (eerste verweerder), een recht van 
de derde generatie is, in zoverre de erkenning zelf van dat recht niet wordt betwist;

Vanuit hetzelfde gezichtspunt zal het hof (van beroep), zoveel als mogelijk, vermijden 
dieper in te gaan op de vragen over het verschil tussen de inmengingen, ofwel negatieve 
verplichtingen  en  de  positieve  verplichtingen  en  op  het  probleem van  de  horizontale 
werking van de door het verdrag beschermde rechten;

A priori moet worden vastgesteld dat het Europees Hof zich heel recentelijk over het 
probleem van de luchtvaarthinder heeft moeten buigen;

In dat opzicht zal het hof (van beroep) zich exclusief wijden aan de diepgaande analyse 
die het Europees Hof van dit heel recente geval heeft gemaakt;

Dat recente geval gaf aanleiding tot twee arresten van het Europees Hof, te weten een 
eerste arrest van 2 oktober 2001, gewezen door de uit zeven magistraten samengestelde 
derde afdeling van het Hof,  vervolgens een arrest van 8 juli 2003, op verzoek van de 
Engelse regering, gewezen door de Grote Kamer, anders gezegd, een arrest gewezen door 
zeventien magistraten van het Hof;

Hoewel het eerste arrest in die zaak met vijf stemmen tegen twee beslist had dat artikel 
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8  van  het  Verdrag  geschonden  was,  zegt  het  tweede  arrest,  daarentegen,  met  twaalf 
stemmen tegen vijf, dat er geen schending van dat artikel is geweest;

In dat opzicht is het hof (van beroep) van oordeel dat het niet aanvaardbaar is om ten 
behoeve van dit onderzoek, de beginselen in aanmerking te nemen die worden vermeld in 
het eerste arrest of in de afwijkende standpunten van het tweede arrest,  in zoverre de 
conclusie van dat eerste arrest met betrekking tot het kwestieuze artikel 8, helemaal niet 
meer in aanmerking is genomen in het tweede arrest;

Met betrekking tot de dienstige gegevens die zijn vermeld in het arrest van 8 juli 2003, 
dat wij, zoals de partijen in deze zaak, het arrest-Hatton II zullen noemen, moeten we het 
volgende onthouden:

- het Europees Hof preciseert zelf dat, in de vorige zaken waar milieuproblemen dat hof 
ertoe hebben gebracht  te concluderen dat er schendingen van het Verdrag waren,  zijn 
vaststellingen  gebaseerd  waren  op  de  niet-naleving  door  de  nationale  overheid  van 
bepaalde aspecten van de interne regels, wat niet het geval is in de zaak-Hatton;

- als de betrokken Staat de reglementering van de nachtvluchten wil verantwoorden, is 
het  niet  onwettig  wanneer  hij  economische belangen  in  aanmerking  neemt,  aangezien 
artikel 8, tweede lid de beperkingen toestaat die noodzakelijk zijn voor het economisch 
welzijn van het land en daartoe ‘niet alleen de economische belangen van de luchtvaart-
maatschappijen en andere bedrijven zijn alsook die van hun klanten, maar ook en vooral, 
de economische belangen van het land in zijn geheel’ rekent;

- het onderzoek dat moet worden gevoerd is dat naar het billijk evenwicht waarbij er in 
die analyse geen speciaal statuut aan de milieurechten moet worden toegekend (zie punt 
122 van het arrest);

- in de gevallen van de nachtvluchten is de beoordeling die moet worden gemaakt die 
welke betrekking heeft op de normale regel die van toepassing op de beslissingen van 
algemeen beleid en niet die welke van toepassing is op inmenging door een strafmaatregel 
(zie punt 123 van het arrest);

- de beoordeling die moet worden gemaakt is een feitelijke beoordeling (zie punten 124 
en 125 van het arrest);

- betreffende de beoordeling van het billijk evenwicht aan de zijde van de economische 
belangen, doet het Hof dienaangaande geen enkel onderzoek en zegt het enkel dat, ‘wat de 
economische  belangen  betreft  die  als  tegengewicht  dienen  voor  de  wenselijkheid  de 
nachtvluchten  te  beperken  of  af  te  schaffen  teneinde  de  vermelde  doelstellingen  te 
bereiken, het Hof het redelijk acht te vermoeden dat die vluchten, althans in een bepaalde 
mate, bijdragen tot de algemene economie’ (zie punt 126 van het arrest);

-  om het billijk evenwicht  te beoordelen,  meent het Hof tevens rekening te moeten 
houden met de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van het door de vliegtuigen 
veroorzaakte geluid te temperen (zie punt 127 van het arrest);

- het Hof wijst erop dat, in complexe vraagstukken over milieubeleid en economisch 
beleid, het besluitvormingsproces noodzakelijkerwijs de uitvoering van passende enquêtes 
en studies moet omvatten teneinde het billijk evenwicht te bepalen tussen de verschillende 
concurrerende belangen die op het spel staan (zie punt 128 van het arrest);

- uiteindelijk komt het erop aan te weten of de overheid ‘al dan niet haar appreciatie-
marge heeft overschreden in het zoeken naar een billijk evenwicht tussen, enerzijds, het 
recht van de door de litigieuze reglementering getroffen personen op eerbiediging van hun 
privéleven en van hun woning en, anderzijds, de concurrerende belangen van anderen en 
van de samenleving in haar geheel’ (zie punt 129 van het arrest);

Als die principes en gegevens worden toegepast op het vliegveld van Bierset, dient te 
worden vastgesteld dat de analyse die moet worden gemaakt die is van de appreciatie-
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marge van de (eerste verweerder) in het kader van het billijk evenwicht dat moet worden 
geëerbiedigd tussen de door de omwonenden ondergane inmenging en de economische 
belangen van de ontwikkeling van de kwestieuze activiteit,  en zulks, door ook acht te 
slaan op de maatregelen die genomen zijn om het geluid te beheersen en door na te gaan 
of de beslissingen zijn genomen op basis van passende enquêtes en studies;

In die context moeten verschillende gegevens worden beklemtoond:
- wat de passende enquêtes en studies betreft had de (eerste verweerder) een economi-

sche studie ter beschikking, namelijk de analyse uitgevoerd door Tractebel, en drie techni-
sche studies, namelijk de A-Tech-studie van 1996, de studie van CEDIA en de studie van 
A-Tech, meer bepaald, in samenwerking met het bureau Speedwing; 

-  het  is  niet  bewezen  dat  die  studies  ontoereikend  zijn  geweest  om  de  (eerste 
verweerder) in staat te stellen de door de litigieuze activiteit teweeggebrachte inmenging 
op correcte wijze in te schatten en om met kennis van zaken beslissingen te nemen;

- er zijn vrij veel maatregelen genomen in het kader van de hinderbeheersing, zoals de 
reglementering van de vliegroutes, de reglementering van het type gebruikte toestellen, de 
reglementering voor de totstandkoming van een GBP, de reglementering voor de terug-
koop van sommige panden en de reglementering voor geluidsisolatie (zie de commentaar 
hierboven over de details van die reglementeringen);

- terwijl het Europees Hof genoegen neemt met een vermoeden van economisch belang 
van de nachtvluchten werd,  in deze zaak,  het economische belang door de CIRIEC in 
verscheidene rapporten vermeld en onderzocht;

- in dat opzicht heeft het geen zin verder in te gaan op de polemieken over het precieze 
aantal, de kwaliteit en de kostprijs van de jobs die ontstaan door de luchthavenactiviteiten 
in Bierset;

- aldus is het haast overbodig te wijzen op het aanzienlijk aantal directe en indirecte 
jobs  op  de  luchthaven  zelf,  namelijk,  in  2001,  ten  minste  1.761  +  554  jobs;  in  die 
aantallen zijn noch de indirecte jobs buiten de luchthaven noch de afgeleide werkgelegen-
heid inbegrepen;

- bovendien, en in dat zelfde opzicht, zal het hof (van beroep), in het door mrs. t'Serste-
vens en Cambier aangevoerde rapport, niet blijven stilstaan bij het budgettaire aspect van 
de economische kostprijs  van de door de luchthaven  voortgebrachte  werkgelegenheid, 
aangezien dat rapport, dat erkent dat een niet te verwaarlozen aantal jobs is ontstaan, de 
kostprijs van de geschapen jobs berekent op grond van maximalistische onderstellingen, 
onder meer betreffende de kosten voor geluidsisolatie;

- uiteraard kan het theoretische economische nut van de nachtvluchten worden betwist, 
maar toch mag het economische belang, in die fase, niet op een theoretische en macro-
economische wijze worden beoordeeld maar moet het worden onderzocht in functie van 
de meerwaarde van de activiteiten van de luchthaven voor de omgeving, meer bepaald, in 
termen van jobs;

Rekening  houdend met  voornoemd punt  122 van  het  arrest,  namelijk  dat  er  in  het 
onderzoek  naar  het  billijk  evenwicht  geen  speciaal  statuut  aan  de  milieurechten  mag 
worden toegekend, kan het hof (van beroep) zich niet aansluiten bij de redenering van mr. 
Misson en van mrs. t'Serstevens en Cambier, waarin wordt aangevoerd dat, quod non, de 
bescherming  van  de  volksgezondheid  de  overhand  krijgt  op de economische  overwe-
gingen;

In hetzelfde opzicht acht het hof (van beroep) het onnodig en irrelevant de prejudiciële 
vraag  te  stellen  die  vermeld  staat  op  pagina  547  van  de  voornoemde  conclusie  van 
Misson;

Wat de toepassing van het kwestieuze artikel 8 betreft, kan op grond van het nieuwe 
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decreet van 29 april 2004 geen enkele andere analyse worden gemaakt;
Immers, wat de voorafgaande studies betreft, werden naast de voornoemde studies die 

nog steeds relevant zijn, nog andere studies besteld en uitgevoerd om de maatregelen te 
beoordelen die moeten worden genomen om de hinder te beheersen;

Dienaangaande kunnen we de volgende vermelden:
-  de  voornoemde  studie  van  de  Canadese  expert  Bradley,  aan  wie  de  (eerste 

verweerder) zijn reglementering heeft voorgelegd en die tot de slotsom is gekomen dat 
(zijn) plan correct en weldoordacht was;

- de studie van professor Fontaine ‘De la relation du bruit aéroportuaire à la santé - A 
propos de l'aéroport de Liège’;

- de studie van professor Linkowski,  ‘Région wallonne - Bierset : expertise’ van 14 
november 2003;

Overigens werden verscheidene effectstudies gehouden in het kader van de wijziging 
van het gewestplan Luik en in het kader van de verlenging van de start- en landingsbaan;

De bureaus die voornoemde studies hebben uitgevoerd moesten, wettelijk gezien, struc-
tureel onafhankelijk zijn van de oorspronkelijke verweerders;

Al die studies, waarin de specifieke situatie van het vliegveld van Bierset werd opge-
nomen, waaronder het feit dat die luchthaven met één enkele start- en landingsbaan, één 
enkel traject en een concentratie in de tijd functioneert, boden (de eerste verweerder) de 
noodzakelijke basis om de toestand te kunnen beoordelen;

Wat  trouwens  de  te  nemen  geluidbeheersingsmaatregelen  betreft,  moet  worden 
verwezen naar de hierboven gemaakte analyses, zowel op het vlak van de eerste maatre-
gelen als van de maatregelen waarin het nieuwe decreet voorziet;

Tot slot  werd de toestand van de omwonenden in aanmerking genomen, wat  alleen 
vereist dat de overheid in het bezit is van de gegevens om die toestand te beoordelen; dat 
was kennelijk het geval via, meer bepaald, de Serinfo;

De (eerste verweerder) beschikte ook over specifieke studies over de situatie van de 
gevolgen van de geluidshinder voor de omwonenden van het vliegveld van Bierset;

Als ‘Net Sky, de vereniging van omwonenden, in het kader van het decreet van 29 april 
2004 niet werd gehoord, dan is het omdat haar brief nergens vermeldde dat zij door het 
Waalse Parlement wenste gehoord te worden en omdat die brief voldoende duidelijk was 
over de inhoud en de doelstellingen ervan;

Daarentegen hebben de Waalse volksvertegenwoordigers een uiteenzetting gehoord van 
de leden van de ACNAW, (‘autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en 
région wallonne’),  wier onafhankelijkheid nooit werd betwist,  en een uiteenzetting van 
Jean Numerlin, de directeur van de ‘cellule d'études et de développement en ingénierie 
acoustique’ (CEDIA) aan de Luikse universiteit;

Het is bovendien erg riskant te proberen een vergelijking te maken tussen de feitelijke 
toestand van de luchthaven van Heathrow en de feitelijke toestand van de luchthaven van 
Bierset,  in zoverre de enige feiten waarvan het Hatton-arrest  melding maakt  bijzonder 
schaars en weinig gedetailleerd zijn;

Daarentegen kan men zich op zijn minst vragen stellen over de precieze leefomstandig-
heden van de omwonenden, zoals die beschreven worden in het arrest-Hatton Il, gelet op 
de vermelde cijfers betreffende de geluidshinder die zij elke ochtend vóór zes uur onder-
gaan (zie de eerste paragraaf van punt 27 van het arrest-Hatton II), hoewel het arrest niet 
gewaagt  van  precieze maatregelen  van  isolatie  of  van  terugkoop  van  panden  van  die 
omwonenden;

Die vragen worden nog prangender wanneer wij,  in de niet-betwiste tabellen van de 
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(tweede  verweerster),  zien  welke  specifieke  maatregelen  nog  voor  het  jaar  2000  in 
Heathrow zijn genomen om er het geluid te beheersen;

In vergelijking met de klachten van de omwonenden van Bierset, zouden we ons ook 
vragen kunnen stellen bij de verbazingwekkende enquêtes, die gehouden werden bij 400 
omwonenden van Heathrow en van drie andere grote Engelse luchthavens,  in zoverre, 
volgens die enquêtes, zoals ze zijn weergegeven in punt 35 van het arrest-Hatton Il, heel 
weinig omwonenden van een vliegveld, zodra zij ingeslapen waren, nog de kans liepen in 
hun slaap ernstig gestoord te worden door het vliegtuiglawaai. En in vergelijking met het 
globale  gemiddelde  van  ongeveer  achttien maal  wakker  worden  per  nacht,  dat  niet  te 
wijten is aan het vliegtuiglawaai, leidden zelfs een groot aantal luidruchtige nachtelijke 
bewegingen  slechts  tot  een  geringe  stijging  van  het  aantal  keren  dat  een  gemiddeld 
persoon per nacht wakker wordt. Het rapport kwam tot de slotsom dat de resultaten van de 
studie  in  de praktijk  geen  enkel  gegeven  naar  voren  schoven  op grond  waarvan  kon 
worden uitgemaakt dat het vliegtuiglawaai sporen zou kunnen achterlaten’ en dat, hoewel 
‘de conclusies  ervan  op gemiddelde  gevolgen  waren  gebaseerd’  slechts  een bijzonder 
klein percentage van de bestudeerde personen, namelijk 2 à 3 pct., gevoeliger was dan 
‘het gemiddelde voor die hinder’;

Er  is  op zijn  minst  niet  voldoende  aangetoond dat  de  omwonenden  van  Bierset  in 
omstandigheden zouden verkeren die beslist minder gunstig zouden zijn dan die van de 
omwonenden van Heathrow;

Ten overvloede, indien een nauwkeurige vergelijking gemaakt zou moeten worden, dan 
zou deze  zich  ook  niet  ertoe  mogen  beperken  om alleen  de  toestand  van  de  eisende 
partijen  in  de  zaak  Hatton  te  bekijken,  maar  het  geheel  van  de  maatregelen  moeten 
omvatten die werden genomen om de geluidshinder te beheersen die alle omwonenden 
van de luchthaven van Heathrow ondergaan”.

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele  vrijheden  heeft  eenieder  recht  op  eerbiediging  van  zijn  privéleven,  zijn 
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover in een democra-
tische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, 
of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of 
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Bijgevolg,  hoewel  de inmenging  van een openbaar  gezag wordt  toegestaan,  kan  zij 
slechts  met  een gewettigd  doel  gebeuren.  Bovendien  moet  de inmenging  op redelijke 
wijze gebeuren en in verhouding tot het nagestreefde doel staan.

Bijgevolg zal de bodemrechter een sanctie moeten opleggen voor elke gedraging van 
het openbaar gezag waarbij die beginselen worden miskend.

Het onderzoek door de rechter, aan wie een dergelijk geschil is voorgelegd, met name 
in de zaken die  betrekking  hebben op beslissingen die een impact  hebben op milieu-
aspecten, omvat twee luiken; enerzijds kan hij de materiële inhoud van de beslissing van 
de overheid beoordelen teneinde zich ervan te vergewissen dat zij strookt met artikel 8, 
anderzijds, kan hij zich buigen over het besluitvormingsproces teneinde na te gaan of de 
belangen van het individu naar behoren in aanmerking zijn genomen.

Met  betrekking  tot  het  verloop  van  de  procedure  oordeelt  het  Europees  Hof  dat, 
wanneer een Staat complexe kwesties betreffende het milieu- en economisch beleid moet 
behandelen,  het  besluitvormingsproces  noodzakelijkerwijs  de  uitvoering  van  passende 
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enquêtes en studies moet omvatten teneinde het billijk evenwicht te bepalen tussen de 
verschillende concurrerende belangen die op het spel staan.

Aangezien  het  om een besluitvormingsproces  gaat,  moeten  die  passende studies  en 
enquêtes logischerwijs het besluit voorafgaan.

Bijgevolg  zal  er sprake zijn van miskenning van het  recht  op eerbiediging van het 
privé- en gezinsleven wanneer het plan om nachtvluchten toe te staan, dat een inmenging 
vormt in het in artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden neergelegde recht, meer bepaald wegens aanzienlijke geluids-
hinder,  wordt  verwezenlijkt  zonder dat er,  in het raam van het besluitvormingsproces, 
passende, onafhankelijke en kritische studies en enquêtes zijn gehouden die de overheid 
in staat stellen een evenwicht tot stand te brengen tussen de concurrerende belangen. In de 
context  volstaat  het  louter  bestellen  van  studies  of  enquêtes  dus  niet.  De  studies  en 
enquêtes moeten bovendien worden gehouden vóór de beslissing die inmenging inhoudt.

In deze zaak blijkt uit geen enkele overweging van het bestreden arrest dat er, vóór de 
beslissing om de nachtvluchten toe te staan, die de inmenging vormt, namelijk de onderte-
kening van de overeenkomst van 26 februari 1996 door de eerste verweerder en de derde 
verweerster, althans in de periode vóór het begin van de nachtvluchten door (laatstge-
noemde), meer bepaald op 1 maart 1998, enige studie werd uitgevoerd met betrekking tot 
de impact van de nachtvluchten op het milieu of dat enige enquête werd gehouden bij de 
bevolking.

Overigens blijkt uit het bestreden arrest evenmin dat de Tractebel-studie, een economi-
sche studie, noch de technische studies die uitgevoerd zijn tijdens de periode vóór  de 
nachtvluchten en, bijgevolg, vóór de hinder, waarvan het hof van beroep melding maakt, 
passende studies waren in de voornoemde betekenis, anders gezegd, dat die studies de 
eerste verweerder en de tweede verweerster in staat hebben gesteld, om in het raam van 
het besluitvormingsproces, op objectieve wijze alle concurrerende belangen, waaronder 
die van de eisers, te beoordelen teneinde een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen 
de verschillende op het spel staande belangen,  aangezien het arrest  uitdrukkelijk  vast-
stelde dat het om een louter economische analyse ging.

Dienaangaande  voerden  de  eisers  trouwens  uitdrukkelijk  in  hun  samenvattende 
conclusie aan dat het scharniermoment dat in aanmerking moet worden genomen om het 
bestaan  van  de passende studies  en  enquêtes  te  beoordelen,  de  overeenkomst  van  26 
februari 1996 met de derde verweerster was, waarbij (de eerste verweerder en de tweede 
verweerster)  beslisten aan (laatstgenoemde),  voor  een uitzonderlijk  lange duur  van 20 
jaar, een volledige vrijheid betreffende het tijdschema, een onbeperkt aantal nachtelijke 
bewegingen, een minimum van veertig bewegingen per uur, alsook een indrukwekkende 
reeks steunmaatregelen toekenden.

Zij wezen erop dat die overeenkomst werd ondertekend, zonder ook maar één van de 
door het arrest-Hatton II vastgestelde procedurele waarborgen, zonder enige voorafgaande 
raadpleging van de omwonenden (de overeenkomst werd lang geheim gehouden), zonder 
enig voorafgaand overleg met de gemeenteoverheid,  zonder enige milieustudie,  zonder 
enige volksgezondheidsstudie, zonder enige budgettaire analyse van de begeleidingsmaat-
regelen voor de omwonenden, zonder enige voorafgaande studie van de vliegprocedures, 
zonder enige GBP-studie, zonder geluidsisolatietest, enz., welke gegevens aantonen dat 
het besluitvormingsproces, dat (de eerste twee verweerders) ertoe gebracht heeft de over-
eenkomst  van  26  februari  1996  te  sluiten,  enkel  de  economische  benadering  van  het 
dossier  heeft  bevoordeeld  en  de  milieubelangen  volledig  heeft  genegeerd,  en  leidden 
daaruit af dat die benadering dermate onevenwichtig was dat er duidelijk sprake was van 
een schendig van artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag.

De eisers wezen er bovendien op dat er, tot op 1 maart 1998, namelijk de datum waarop 
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de  nachtvluchten  begonnen,  geen  enkele  informatie  beschikbaar  was;  dat  er  in  het 
Belgisch Staatsblad geen enkele tekst was bekendgemaakt, dat er geen enkele raadpleging 
was gehouden (Serinfo werd later opgericht), dat er geen enkele daadwerkelijke bescher-
mingsmaatregel voor de omwonenden bestond, dat het GBP nog steeds niet afgewerkt 
was,  dat  de  vliegroutes  nog  niet  in  de  “AIP”  waren  gepubliceerd,  dat  de  (eerste 
verweerder) nog steeds niet het minste idee had van wat de geluidsisolatie van een woning 
kon voorstellen (de eerste vijf geluidsisolatietests werden pas in oktober 1999 gehouden), 
dat er geen enkel begrotingsplan was opgemaakt, dat de vluchtroutes pas op 23 april 1998 
in de “AIP” werden gepubliceerd zonder dat de betrokken omwonenden ooit van tevoren 
waren  geraadpleegd  en  zonder  zat  zij  enige  bedenkingen  over  alternatieve  scenario’s 
hadden kunnen maken.

Zij wezen erop dat (de eerste verweerder), hoewel hij klaarblijkelijk erg aanzienlijke 
bedragen heeft besteed om verschillende studies te bestellen, nooit een geneesheer of een 
slaapspecialist heeft geraadpleegd, en zij leidden daaruit af dat geen enkele van de door 
het arrest-Hatton II vastgestelde procedurele waarborgen werd nageleefd (voorafgaande 
studie, voorafgaande raadpleging, mogelijkheid om opmerkingen te uiten, permanente en 
vijfjaarlijkse controle), dat integendeel (de eerste twee verweerders) systematisch de poli-
tiek van het voldongen feit hebben gehanteerd door uitsluitend de economische benade-
ring van het dossier te bevoordelen, en dat de belangen van de eisers niet voldoende in 
aanmerking waren  en worden  genomen,  zodat  uit  het  onderzoek van artikel  8,  vanuit 
procedureel oogpunt bekeken, volgt dat het geschonden is.

Tot slot voerden de eisers uitdrukkelijk aan dat er nooit enige studie is gehouden over 
tal van problemen in verband met het milieu, zoals de ernstige psychologische stoornissen 
ten gevolge van de zo bruuske overgang van rustige nachten naar dermate lawaaierige 
nachten, dat er nooit enig vergelijkend onderzoek werd gehouden over het gebruik van 
één dan wel meerdere start- en landingsbanen, dat de (tweede verweerster) zich totaal niet 
druk maakte over de plotse confrontatie met nachtvluchten, dat het probleem van lucht-
vervuiling door de verspreiding van kerosine en van glycol, dat een erg kankerverwek-
kende stof is die wordt gebruikt om het bevriezen van de brandstof te voorkomen volledig 
over het hoofd werd gezien, dat de maatschappelijke kostprijs nooit was onderzocht, dat 
er evenmin een onderzoek was gevoerd naar de gezondheid van de nachtarbeiders.

Gelet  op  de feitelijke  gegevens,  die  worden  overgenomen  in  de bestreden overwe-
gingen, waaruit blijkt dat er vóór de ondertekening van de overeenkomst van 26 februari 
1996 door de eerste verweerder en de derde verweerster, althans vóór 1 maart 1998, het 
begin van de nachtvluchten door (laatstgenoemde),  geen enkele studie werd gehouden 
over  de impact  van de nachtvluchten op het  milieu,  alsook op de gezondheid van  de 
omwonenden, en bijgevolg, met betrekking tot de belangen van de eisers, aangezien het 
arrest enkel acht slaat op een economische studie, in 1992 gehouden door Tractebel, op 
drie  technische  studies  die  dateerden  van  na  de  overeenkomst  van  26  februari  1996, 
alsook op studies die tijdens de loop van de procedure werden gehouden, en bijgevolg, 
dateren van na de beslissing om nachtvluchten toe te staan, en waaruit geenszins blijkt dat 
de omwonenden gehoord werden in het kader van een passende enquête, heeft het arrest 
niet naar recht een schending kunnen uitsluiten van artikel 8 van het Europees Mensen-
rechtenverdrag (schending 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). Althans, door niet te preciseren op welk tijdstip de kritieke 
inmenging begon, welk tijdstip doorslaggevend is voor de beoordeling of er in het kader 
van het besluitvormingsproces passende studies en enquêtes voorhanden waren,  plaatst 
het arrest het Hof in de onmogelijkheid om de wettigheid van de beslissing te toetsen, en 
omkleedt het zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149 van 
de Grondwet). Ten slotte laat het arrest na te antwoorden op het hierboven aangewezen 
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middel met betrekking tot het ontbreken van passende studies en enquêtes voorafgaand 
aan de beslissing, waarbij nachtvluchten worden toegestaan, die de aangeklaagde hinder 
veroorzaken,  althans  betreffende  het  ontbreken  ervan  voor  het  begin  van  de  nacht-
vluchten, en omkleedt het bijgevolg zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele  vrijheden  heeft  eenieder  recht  op  eerbiediging  van  zijn  privéleven,  zijn 
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover in een democra-
tische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, 
of het economisch welzijn  van het land, de bescherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of 
voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Hoewel de inmenging van een openbaar gezag is toegestaan, kan zij slechts met een 
gewettigd doel gebeuren. Bovendien moet de inmenging op redelijke wijze gebeuren en in 
verhouding tot het nagestreefde doel staan.

Luidens voornoemd artikel, vallen ernstige aantastingen van het leefmilieu, in de vorm 
van aanzienlijke geluidshinder, zoals die welke door de nachtvluchten wordt veroorzaakt, 
binnen het toepassingsbereik van artikel 8 van het Verdrag, aangezien dergelijke aantas-
tingen  het welzijn  van  een persoon kunnen aantasten en hem het genot  van zijn  huis 
kunnen  ontzeggen,  zodanig  dat  zijn  privé-  en  gezinsleven  schade  wordt  toegebracht, 
zonder dat het daarbij noodzakelijk is te wijzen op een ernstig gevaar voor de menselijke 
gezondheid.

Bijgevolg is er sprake van een aantasting van het recht op eerbieding van het privé- en 
gezinsleven  van  de  burger,  dat  wordt  gewaarborgd  door  artikel  8  van  het  Europees 
Mensenrechtenverdrag, wanneer er geen billijk evenwicht bestaat tussen het door de rege-
ring  aangevoerde  economische  belang  tot  verantwoording  van  de  nachtvluchten,  die 
schade berokken aan de omwonenden van een luchthaven, enerzijds, en het recht van het 
individu op eerbiediging van zijn privéleven, dat het recht omvat op een gezonde leefom-
geving,  anderzijds, waarbij  de inmenging van het openbaar gezag slechts wordt  toege-
staan als zij redelijk is en in verhouding staat tot het nagestreefde doel.

Hoewel het openbaar gezag over een bepaalde appreciatiemarge beschikt in geval van 
inmenging in de in artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag neergelegde rechten, 
kan de kwestie van de appreciatiemarge slechts binnen de context van de onderzochte 
zaak worden beslecht.

Hieruit volgt dat enkel een gevalsgebonden benadering en de analyse van de ernst van 
de door de benadeelde individuen ondergane toestand de mogelijkheid bieden om, met 
goed  gevolg  en  met  kennis  van  zaken,  na  te  gaan  of  het  billijk  evenwicht  tussen  de 
belangen die op het spel staan is bereikt, of de inmenging in de in artikel 8 van het Euro-
pees  Mensenrechtenverdrag  neergelegde  rechten  in  verhouding  staat  tot  het  door  het 
openbaar gezag nagestreefde doel en of de betrokken personen een bescherming van hun 
rechten genieten die voldoende concreet en doeltreffend, en niet alleen maar theoretisch 
of denkbeeldig is.

Die beoordeling van het billijk evenwicht, alsook van de redelijke verhouding van de 
inmenging zal bijgevolg vereisen dat onder meer de hinder die de omwonenden daadwer-
kelijk ondergaan in aanmerking wordt genomen.

In deze zaak voerden de eisers in hun samenvattende conclusie aan dat het verslag-
Plom van 17 april 2000 op objectieve wijze de werkelijkheid van de hinder vaststelde; de 
heer Plom had gedurende 110 nachten, van februari tot juni 1999, geluidsmetingen gedaan 
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met betrekking tot 319 panden, en uit dat verslag bleek dat 137 gezinnen (43 pct.) hinder 
ondervinden die als ondraaglijk wordt bestempeld, 98 gezinnen (31 pct.) hinder die als 
ernstig wordt bestempeld, 62 gezinnen (19 pct.) hinder die als matig wordt bestempeld en 
22 gezinnen (7 pct.) hinder die als zwak wordt bestempeld, zodat 74 pct. van de gezinnen 
zich in een ernstige of ondraaglijke toestand bevinden.

Betreffende de ondergane schade voerden de eisers aan dat ettelijke stukken uit  het 
dossier op objectieve en onbetwistbare wijze het bewijs leverden van de extreme ernst van 
de geluidshinder  die het recht op een vredige nachtrust  aantast,  waarbij  het  nachtelijk 
lawaai van de vliegtuigen leidt tot geluidsoverlast, die bestaat in inslaapproblemen, slaap-
verstoring, wijzigingen van de slaapstructuur, vermoeidheid, onmogelijkheid om met een 
open raam te slapen, gevoelens van ongemak die te maken hebben met een lage levens-
kwaliteit, angst voor ongevallen, psychologische stoornissen die verband houden met de 
vaststelling dat er in de toekomst geen enkele verbetering mogelijk is, ontreddering die te 
maken heeft met het verlies van de vastgoedwaarde, stress, hoge bloeddruk en cardiovas-
culaire gevolgen,  hormonale stoornissen, geheugenverlies,  vegetatieve reacties, genees-
middelenverbruik en raadplegingen bij dokters of psychiaters en risico’s voor de gezond-
heid van de kinderen.

Hoewel het bestreden arrest verwijst naar verscheidene studies van min of meer alge-
mene aard, blijkt nergens uit die vaststellingen dat het acht slaat op de hinder die de eisers 
vanaf 1 maart 1998, het begin van de nachtvluchten, tot op vandaag daadwerkelijk hebben 
ondergaan, op de slaapproblemen waarmee zij sinds 1 maart 1998 te kampen hebben, of 
nog op de aantasting van de gezondheid die daarvan het gevolg is, meer bepaald wegens 
het feit dat de luchthaven slechts één baan heeft, dat er maar één vliegroute op de enige 
baan is en wegens de extreme concentratie van de vluchten binnen heel beperkte nachte-
lijke tijdsperiodes in het begin en op het einde van de nacht.

Op geen enkel ogenblik onderzoekt  het arrest de door de eisers ondergane concrete 
toestand, terwijl een bij het dossier gevoegd verslag van een gerechtsdeskundige vaststelt 
dat een meerderheid van de omwonenden geluidshinder ondervindt die als ernstig, ja zelfs 
als ondraaglijk wordt bestempeld.

Doordat het arrest nalaat een gevalsgebonden benadering te maken van de schade en 
van de door de eisers daadwerkelijk ondergane hinder in de specifieke context van artikel 
8 van het Europees Mensenrechtenverdrag, heeft het niet met goed gevolg en met kennis 
van zaken, kunnen nagaan of het,  door dat artikel vereiste, billijk evenwicht tussen de 
belangen die op het spel  staan al  dan niet  was  bereikt,  namelijk  tussen,  enerzijds,  de 
inmenging, voor economische doeleinden, van het openbaar gezag in de door artikel 8 van 
de Overeenkomst gewaarborgde rechten, anderzijds, het recht van de omwonenden op de 
eerbiediging van het privéleven en van het gezinsleven, waarvan het recht op eerbieding 
van een gezonde leefomgeving  deel uitmaakt,  heeft  het  niet  met  goed gevolg en met 
kennis van zaken, het dossier kunnen onderzoeken in het licht van het door voornoemd 
artikel 8 vereiste evenredigheidsbeginsel en heeft het, bijgevolg, niet naar recht, althans 
impliciet,  maar  zeker,  kunnen  beslissen dat  de  overheid  haar  appreciatiemarge  niet  te 
buiten was gegaan in het zoeken naar een billijk evenwicht tussen, enerzijds, het recht van 
de  door  de  litigieuze  reglementering  getroffen  personen  op  eerbiediging  van  hun 
privéleven en van hun huis, en anderzijds, de concurrerende belangen van anderen en van 
de samenleving in haar geheel (schending van artikel 8 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) en heeft het, bijgevolg, niet 
naar recht kunnen beslissen dat er geen sprake was van schending van artikel 8 van het 
Verdrag (schending van voornoemd artikel). Althans, door niet te preciseren of de in de 
beslissing aangehaalde verslagen waaronder dat van professor Fontaine m.b.t. de “relation 
du bruit aéroportuaire à la santé”, betrekking hadden op de concrete situatie van de eisers 
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en op de door hen daadwerkelijk ondergane hinder, plaatst het arrest het Hof in de onmo-
gelijkheid om te toetsen of het acht slaat op de hinder die de eisers daadwerkelijk dag na 
dag hebben ondergaan sinds 1 maart 1998 tot op de dag van de uitspraak, alsook op de 
concrete  gevolgen  van  die  hinder  op hun recht  op  nachtrust,  hun gezondheid  of  hun 
levensomstandigheden, met andere woorden of het acht slaat op de concrete situatie van 
de eisers, en, bijgevolg, omkleedt het zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Uit de in het tweede onderdeel uiteengezette overwegingen, die geacht moeten worden 

hier integraal te zijn weergegeven, volgt dat een inmenging in de door artikel 8 van het 
Europees Mensenrechtenverdrag erkende rechten slechts geoorloofd is indien die inmen-
ging noodzakelijk is om een gewettigd doel na te streven en indien de aantasting van de 
rechten in evenredigheid staat tot het doel.

Aldus vallen, luidens voornoemd artikel, ernstige aantastingen van het leefmilieu, in de 
vorm van aanzienlijke geluidshinder, zoals die welke door de nachtvluchten wordt veroor-
zaakt, binnen het toepassingsbereik van artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag, 
aangezien dergelijke aantastingen het welzijn van een persoon kunnen aantasten en hem 
het genot van zijn huis kunnen ontzeggen, zodanig dat zijn privé- en gezinsleven schade 
wordt toegebracht, zonder dat het daarbij noodzakelijk is te wijzen op een ernstig gevaar 
voor de menselijke gezondheid.

Er zal met name sprake zijn van een aantasting van het recht op eerbiediging van het 
privé- en gezinsleven, dat wordt gewaarborgd door artikel 8 van dat verdrag, wanneer er 
geen  billijk  evenwicht  bestaat  tussen  het  door  de  overheid  aangevoerde  economische 
belang ter verantwoording van de nachtvluchten, die schade berokkenen aan de omwo-
nenden van een luchthaven, enerzijds, en het recht van het individu op eerbiediging van 
zijn privéleven, dat het recht omvat op een gezonde leefomgeving, anderzijds.

Bovendien zal de inmenging van de overheid slechts toegestaan kunnen worden mits er 
concrete  en  daadwerkelijke  maatregelen  worden  getroffen  om de  negatieve  gevolgen 
ervan in te dijken. Het Verdrag strekt immers tot de bescherming van rechten, die niet 
theoretisch of denkbeeldig, maar wel concreet en werkelijk zijn. Bijgevolg zal de overheid 
concreet moeten optreden om de hinder te verminderen die wordt veroorzaakt door de 
maatregelen  die  als  inmenging  kunnen  worden  aangemerkt,  zoals  trouwens  de (eerste 
verweerder) zelf voor het hof van beroep toegaf in zijn laatste conclusie.

Anders  gezegd,  de  overheid  mag zich  niet  ertoe  beperken  bepaalde maatregelen  te 
plannen of te voorzien om de schadelijke gevolgen van een inmenging te verminderen, 
teneinde te ontsnappen aan de kritiek het recht op eerbiediging van het privé- en gezins-
leven te hebben geschonden. De uitvoering van die maatregelen zal bovendien ook gelijk-
tijdig moeten verlopen met  de inmenging en de negatieve gevolgen ervan.  Zolang die 
maatregelen niet concreet zijn uitgevoerd, zal het individu de bescherming van artikel 8 
van het Europees Mensenrechtenverdrag kunnen aanvoeren.

Bijgevolg zullen de maatregelen van de overheid om de hinder te verminderen, pas een 
rol  kunnen  spelen  in  de  beoordeling  van  het  billijk  evenwicht  tussen  de  kwestieuze 
belangen,  alsook van het evenredige karakter  van de inmenging,  mits  zij een concreet 
karakter hebben, zodat de bodemrechter niet naar recht het bestaan zal kunnen uitsluiten 
van een aantasting van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, en bijge-
volg het recht op schadevergoeding voor de ondergane hinder, zolang de voorgestelde 
maatregelen om de schadelijke gevolgen van de inmenging te temperen geen concrete 
vorm zullen hebben aangenomen.

Hieruit volgt dat de overheid zich in geen geval ervan kan afmaken door maatregelen 
aan te kondigen die de aantastingen van het voornoemde recht verminderen, maar dat zij 
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bovendien alle nuttige en concrete maatregelen zal moeten nemen om ze daadwerkelijk 
uit te voeren en zulks, zonder dat van de betrokken personen kan worden geëist dat zij  
nalaten kritiek te uiten op de voorgestelde maatregelen of dat zij actief meewerken aan de 
totstandkoming ervan,  of nog,  zonder dat hun kan worden verweten  dat zij  de afloop 
afwachten van voor de rechtscolleges ingestelde procedures die de wetgever heeft inge-
voerd,  teneinde  de wettigheid  van  de  maatregelen  van  de administratieve  overheid  te 
controleren. Dit zal hen des te minder kunnen worden verweten naarmate die rechtsmid-
delen onregelmatigheden aan het licht brengen.

Bijgevolg zal  er  sprake  zijn  van  miskenning  van het recht op eerbiediging van  het 
privé- en gezinsleven indien de inmenging voorafgaat aan de implementatie van de aange-
kondigde maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te verminderen.  Dit moet voor 
elke eiser afzonderlijk worden onderzocht.

De eisers voerden aldus expliciet  aan dat een louter papieren bescherming van hun 
rechten niet voldoende is, dat, hoeveel besluiten de (eerste verweerder) in het Belgisch 
Staatsblad ook mag bekendmaken, dit regelgevend optreden niet voldoende is om hem 
van verantwoordelijkheid te ontslaan indien, er niet tegelijkertijd enige concrete realisatie 
plaatsvindt, dat de theorie van het billijk evenwicht dus enkel in het raam van een daad-
werkelijke en concrete bescherming van de kwestieuze rechten kan worden onderzocht, 
dat het beroepen vonnis zulks heel goed had begrepen, dat die benadering bevestigd moest 
worden aangezien zij  (en zij  alleen) de vereisten van het Hof van Straatsburg naleeft, 
volgens hetwelk het Europees Mensenrechtenverdrag ertoe strekt rechten te beschermen 
die niet  theoretisch of denkbeeldig maar wel  concreet en effectief  zijn,  zoals ze meer 
bepaald worden vermeld in de arresten Airey van 11 september 1979, § 24, Linguistique 
belge van 23 juli 1968, § 3 en 4, Lueticke van 28 november 1978, § 42, en Marckx van 13 
juni  1979,  §  31,  en volgens  hetwelk  het  beginsel  van  de  daadwerkelijke  en concrete 
bescherming  tevens  geldt  inzake  leefmilieu,  zoals  vermeld  meer  bepaald in  het  arrest 
Lopez Ostra van 23 november 1994, § 58.

In deze zaak erkent het arrest uitdrukkelijk dat het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, teneinde het billijk evenwicht te beoordelen, meent de maatregelen in aanmer-
king te moeten nemen die getroffen zijn om het door de vliegtuigen voortgebrachte lawaai 
te temperen en verklaart het toepassing te maken van die beginselen, die door het Euro-
pees Hof in aanmerking zijn genomen.

Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt echter, enerzijds, dat tal van maat-
regelen,  die door de (eerste verweerder)  zijn genomen en door het hof van beroep in 
aanmerking zijn genomen om de redelijkheid te beoordelen van de inmenging van (laatst-
genoemde)  in  het  privé-  en  gezinsleven  van  de  omwonenden  van  het  vliegveld  van 
Bierset, werden vernietigd, ofwel door de Raad van State, ofwel door het Arbitragehof, of 
gewijzigd, anderzijds, dat de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 29 april 2004, tot 
wijziging  van  de  eerste  maatregelen,  meer  bepaald  ten  gevolge  van  de  verschillende 
beroepen  voor  de  Raad  van  State  en  voor  het  Arbitragehof  die  met  succes  afgerond 
werden, nog niet waren genomen bij de uitspraak van het arrest, hoewel de nachtvluchten 
van de (derde verweerster), en dus ook de hinder, op 1 maart 1998 begonnen waren.

Zoals de eisers zegden, werd aldus de eerste zone A van het GBP pas op 24 september 
1998, dus 218 nachten na het begin van de vluchten, in het Belgisch Staatsblad bekendge-
maakt,  terwijl  de eerste zone B pas werd bekendgemaakt op 16 januari 2001, dus met 
1053 nachten vertraging, werd enkel de afbakening van zone A opnieuw bekendgemaakt 
in het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2003, dus meer dan vijf jaar na het begin van de 
nachtvluchten, zijn de terugkopen tevens met een enorme vertraging aangevat, aangezien 
het eerste huis werd leeg gemaakt op 28 juli 1999, dus na 515 nachtvluchten, hoewel de 
(eerste verweerder) van meet af aan had toegegeven dat zone A onbewoonbaar was en dat 
de overeenkomst 3,5 jaar voordien was gesloten, en is het dossier van de geluidsisolatie 
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heel lang dode letter gebleven, aangezien de geluidsisolatietests met een grote vertraging 
werden verwezenlijkt.

De eisers voerden bovendien aan dat de huidige situatie zoals die bestond op de datum 
van de neerlegging van de samenvattende conclusie, zijnde 16 maart 2004, wordt geken-
merkt  door  een  gebrek  aan concrete  uitvoering  van  de  begeleidingsmaatregelen,  door 
herhaalde afzijdigheid  van de (eerste verweerder)  en,  wat  nog veel  erger  is,  door een 
verontrustende reeks uitgestelde begeleidingsmaatregelen.

Zij voerden aan dat, hoewel het beroepen vonnis de termijn waarbinnen het redelijk kon 
lijken dat de omwonenden daadwerkelijke beschermingsmaatregelen bekwamen op zes 
maanden had vastgesteld, de toestand, drie jaar na het vonnis, er als volgt uitzag:

- de (eerste verweerder) was nog steeds niet in staat de zones A en B van het GBP op 
adequate en niet-discriminerende wijze af te bakenen,

- voor een zeer aanzienlijk aantal omwonenden van zone A bleef het onmogelijk die 
zone te verlaten die nochtans onbewoonbaar is,

- er was nog steeds niet begonnen met de geluidsisolatiewerkzaamheden,
- de zones C en D waren nog steeds niet afgebakend,
- de nieuwe beginselen die op het decretale niveau zijn gepland, gaan nog steeds niet 

gepaard met een daadwerkelijke concretisering in de praktijk,
- (de eerste twee verweerders) hadden nog steeds geen enkel initiatief genomen om de 

toestand concreet te verbeteren aan de hand van maatregelen die de geluidshinder aan de 
bron verminderen,

- dat gebrek aan concrete uitwerking sleepte toen al zes jaar aan.
De  eisers  voerden  voorts  aan  dat  zij,  gedurende  die  hele  tijd,  blootgesteld  waren 

gebleven aan een extreme concentratie van de vluchten op één vliegroute, dat de derde 
verweerster gedurende die hele tijd haar vervuilende activiteit in alle vrijheid is kunnen 
blijven uitoefenen en verder ontwikkelen, dat het kennelijk gebrek aan evenwicht tussen 
de milieubelangen en de economische belangen die door de tegenpartij wordt aangevoerd, 
bleef voortbestaan en voor de eisers een blijvende schade uitmaakte.

Zij voerden vervolgens aan dat, zes jaar na het begin van de nachtvluchten, het dossier 
uitwees dat het Waalse Gewest geregeld in gebreke was gebleven om regelgevend op te 
treden, meer bepaald:

- het Waals decreet van 1 april 1999 legt de regering op de zones van het GBP af te 
bakenen, terwijl thans, op 16 maart 2004, de zone B onbestaande is en de zones C en D 
nooit werden afgebakend (vijf jaar afzijdigheid),

- het decreet van 25 oktober 2001 heeft het beginsel van de billijkheid tussen de zones 
van het GBP ingesteld, terwijl  tot op vandaag het pakket maatregelen om dat beginsel 
operationeel te maken achterwege is gebleven.

- in zijn arrest van 30 april 2003 heeft het Arbitragehof de bepalingen van het decreet 
betreffende zone B vernietigd, op grond van de vaststelling dat de omwonenden van zone 
A waren gediscrimineerd ten opzichte van die van zone B, welke toestand een jaar nadien 
nog steeds niet verholpen is.

Met andere woorden, de eisers hielden staande dat de (eerste verweerder), ten minste 
tot op 16 maart 2004, de datum waarop hun samenvattende conclusie is neergelegd, hun 
recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven heeft aangetast waardoor hij hen daad-
werkelijk schade heeft berokkend.

Ten slotte concludeerden de eisers dat er in het verleden in hun nadeel een gebrek aan 
evenwicht was tot stand gebracht door de (eerste verweerder) die zich er niet van had 
vergewist  of  de  aantastingen  die  zijn  politiek  van  luchthavenuitbreiding  zou  teweeg-
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brengen,  gepaard  zou  gaan  met  de  toepassing  van  maatregelen  teneinde  de  nadelige 
impact ervan op duizenden personen te beperken. Zij vervolgden dat genoemd vereiste 
van begeleidende maatregelen noodzakelijk samenhangt met het beginsel van de daadwer-
kelijke bescherming die is afgeleid uit de rechtspraak van het Hof van Straatsburg, dat 
enkel  begeleidende  maatregelen  waarmee  de  omwonenden  daadwerkelijk  beschermd 
konden worden,  vanaf het begin van de nachtvluchten,  een nuttige,  daadwerkelijke  en 
concrete bescherming van hun rechten mogelijk zou hebben gemaakt, maar dat genoemd 
evenwichtsgebrek drie jaar na het beroepen vonnis en zes jaar na het begin van de nacht-
vluchten bleef voortbestaan, waarbij  het gebrek aan gelijktijdigheid nog werd versterkt 
door het uitblijven van de implementatie ervan.

Het arrest, dat op verscheidene plaatsen vaststelt dat een bepaald aantal van de uitvoe-
ringsbesluiten die de (eerste  verweerder)  heeft  genomen m.b.t.  de maatregelen  om de 
hinderproblemen  in  te  dijken,  vernietigd  werden,  dat  andere  maatregelen  andermaal 
werden genomen of gewijzigd en dat, zelfs, bepaalde concrete maatregelen in de praktijk 
nog steeds niet merkbaar zijn, dat de concrete maatregelen m.b.t. de geluidsisolatie niet 
klaar waren toen de vluchten van de (derde verweerster) begonnen, dat die geluidsisolatie-
maatregelen,  bovendien,  oorspronkelijk  geen  betrekking  hadden  op de  meest  blootge-
stelde zone van het GBP, waarvoor enkel maatregelen van terugkoop waren gepland, dat 
de eerste specifieke procedure met het oog op de terugkopen terstond voor de Raad van 
State aangevochten en vernietigd werd, dat er aarzelende pogingen zijn ondernomen om 
de vier zones cartografisch duidelijk af te bakenen, wat inhield dat, aangezien de maatre-
gelen verschilden naar gelang van de betrokken zone, de omwonenden in het ongewisse 
bleven omtrent de maatregel die op hen van toepassing was, welke gegevens aantonen, 
niet alleen dat de geplande of voorgestelde maatregelen dateerden van na het begin van de 
nachtvluchten, maar ook dat die maatregelen, of sommige ervan, thans nog steeds niet zijn 
uitgevoerd, en, bijgevolg, dat de verplichting tot een daadwerkelijke en concrete bescher-
ming niet werd nageleefd door de overheid, in het licht van die gegevens, wat de maatre-
gelen betreft die werden genomen om die hinder te beperken, niet naar recht heeft kunnen 
beslissen,  althans op impliciete  wijze,  dat  het  billijk evenwicht  niet  verbroken was  en 
bijgevolg dat er geen redenen waren om een schending van artikel 8 van het Europees 
Mensenrechtenverdrag in aanmerking te nemen (schending van artikel 8 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). Bovendien 
laat het arrest na te antwoorden op het hierboven aangewezen middel, dat wordt uiteen-
gezet in de samenvattende conclusie van de eisers en betrekking heeft op het uitblijven 
van concrete maatregelen en de gevolgen hiervan en omkleedt het, bijgevolg zijn beslis-
sing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet). Althans 
heeft het arrest, op grond van zijn vaststellingen waaruit onder meer blijkt dat de voorge-
stelde maatregelen bijlange niet (allemaal) geïmplementeerd waren op het ogenblik van 
de uitspraak van het  arrest,  niet  naar  recht  kunnen  uitsluiten dat  in  de jaren vóór  de 
uitspraak het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven, waarin het recht op een 
gezonde  leefomgeving  is  vervat,  nooit  is  miskend  (schending  van  artikel  8  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) 
en heeft het evenmin naar recht kunnen uitsluiten dat er sprake was van een schending 
van artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag ten aanzien van alle eisers, afzon-
derlijk beschouwd, zonder vast te stellen dat de door de (eerste verweerder) voorgestelde 
maatregelen te hunnen aanzien waren geïmplementeerd (schending van artikel 8 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). 
Bijgevolg heeft  het  arrest niet  naar recht de vorderingen tot  schadevergoeding kunnen 
afwijzen die oorspronkelijk waren ingesteld door de eisers bij exploot van 7 juni 1999 en 
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strekten tot vergoeding van hun schade in alle bestanddelen ervan, daar de schade fysisch, 
psychologisch, financieel was en betrekking had op hun onroerende goederen, en aldus 
zowel sloegen op de schade die bestond toen de vordering werd ingesteld als op die welke 
naderhand is ontstaan (schending van artikel 8 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).

Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- 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, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 16, 142, 144, 145 en 149 van de Grondwet; 
- artikel 1, vóór de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9 maart 2003, 1, in zijn 

huidige versie, en 2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 14 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 mei 1999) en 14 (in zijn huidige 

versie) van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State; 
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden 

ontvankelijk, zowel met betrekking tot de eerste drie verweerders, als met betrekking tot 
de zesde verweerster, bevestigt het beroepen vonnis met betrekking tot de voeging van de 
zaken en verklaart voor het overige de vorderingen van de omwonenden ontvankelijk, die 
thans zijn ingesteld tegen (die verweerders) maar verklaart ze niet-gegrond, verklaart het 
arrest bindend voor de (vierde verweerster) en (voor de vijfde verweerder) en veroordeelt 
de omwonenden in de kosten van de twee aanleggen; het verwerpt onder meer de aange-
voerde schending van 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, 
zulks op grond van al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weerge-
geven, waaronder meer bepaald de onderstaande redenen:

“3. Artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol 
Een groot deel van de bovenstaande analyse van voornoemd artikel 8 is ook van toepas-

sing voor het kwestieuze artikel 1;
Ter herinnering, de schending moet trouwens worden beoordeeld afhankelijk van de 

maatregelen die de (eerste verweerder) heeft genomen om de hinder te beheersen;
Aldus dient, met betrekking tot de eerbiediging van het eigendomsrecht, gewezen op de 

specifieke maatregelen tot terugkoop en tot geluidsisolatie die door (die verweerder) zijn 
gepland;

Er dient te worden verwezen naar alles wat eerder in dit arrest is vermeld m.b.t.  de 
beginselen en de details van die maatregelen;

Voor de gevallen die kunnen worden aangemerkt als een miskenning van het eigen-
domsrecht wegens die bijzondere ernst van die hinder, kunnen zij de terugkoop van hun 
pand verkrijgen;

Wat de concrete procedures van terugkoop betreft, werden die maatregelen niet foutief 
bevonden  en  wordt  het  bewijs  niet  geleverd  dat  de  bedragen  die  door  de  (eerste 
verweerder) in dat kader zijn toegekend, ontoereikend zijn om op grond daarvan te over-
wegen dat de betrokken omwonenden geen billijke vergoeding hebben ontvangen;
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Wat de geluidsisolatiemaatregelen betreft, wordt niet bewezen dat die maatregelen niet 
toereikend zijn of dat het eigendomsrecht van de betrokken omwonenden in voldoende 
ernstige mate is aangetast;

De verwijzingen  naar  overige  reglementeringen  die  in  die  fase  worden  vermeld  op 
pagina 577 van de samenvattende conclusie van mr. Misson dragen niet bij tot de analyse;

Zoals  hierboven  reeds  gezegd,  neemt  artikel  16  van  de  Grondwet  een  algemeen 
beginsel over dat niet verschilt van dat van artikel 1 van het hier bedoelde eerste Protocol 
en artikel 79, § 1,van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 is slechts een bepaling die 
zegt dat ook de gewestregeringen mogen onteigenen;

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek dat de draagwijdte  van het eigendomsrecht 
omschrijft,  is weliswaar een artikel dat ten grondslag ligt aan de theorie van de buren-
hinder die hieronder zal worden onderzocht, maar is geen bepaling op grond waarvan, met 
betrekking tot deze zaak, een andere specifieke en afzonderlijke vaststelling zou kunnen 
worden gedaan dan die welke gedaan is in het kader van artikel 1 van het eerste Protocol;

(…) Wat  dat  betreft  kunnen,  bij  gebrek  aan  een  voorafgaande  fout  van  de  (eerste 
verweerder), de voornoemde omstandigheden niet beoordeeld worden zonder de houding 
van de omwonenden in aanmerking te nemen;

Wat dat concrete punt betreft, kan er op de volgende gegevens worden gewezen:
- zelfs nog voor het begin van de nachtvluchten hadden sommige omwonenden al het 

Waalse Gewest, de Belgische Staat en de vennootschap SAB in kort geding voor de Brus-
selse rechtbanken gedagvaard om, onder meer, die vluchten te laten verbieden (dagvaar-
dingen van oktober 1996 die uiteindelijk hebben geleid tot een arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 15 januari 1998);

-  een nieuwe vordering om die  vluchten  te  laten verbieden werd  ingesteld voor  de 
rechter in kort geding te Luik, gelijklopend met vorderingen inzake deskundigenonder-
zoeken;

- bij de rechter in kort geding te Namen werd een vergelijkbare vordering tot verbod 
van die vluchten aanhangig gemaakt;

- nagenoeg alle door de (eerste verweerder) genomen maatregelen werden of worden 
bestreden voor de Raad van State of voor het Arbitragehof naar gelang van het soort norm 
ter zake;

- uit de niet-betwiste cijfergegevens die vermeld staan in het milieurapport van Serinfo-
Luik kan worden opgemaakt dat in april 2003, dus vijf jaar na het begin van de vluchten 
van TNT, voor zone A, m.b.t. de procedure van terugkoop, 557 van de 1412 mogelijke 
dossiers voor de woningen nog niet in de procedure waren gestapt, 128 van de aange-
kochte huizen nog steeds door de voormalige verkoper of huurder waren bewoond, en dat, 
m.b.t.  de geluidsisolatie  van zone B, 1149 van de 1960 mogelijke  dossiers niet  in de 
procedure waren gestapt en 399 nog niet het toegestuurde formulier betreffende de steun-
maatregelen hadden teruggestuurd;

Die houding van de omwonenden of van sommigen onder hen kan hen weliswaar niet 
als een fout worden toegerekend;

Toch kan die negatieve houding waarbij alle maatregelen van de (eerste verweerder) 
systematisch worden geblokkeerd of bestreden, de opvatting wettigen dat de omstandig-
heid dat de maatregelen werden gewijzigd en zelfs dat sommige ervan nooit in de praktijk 
zijn toegepast, geen fout (van die verweerder) oplevert, daar hij in tal van procedures was 
verwikkeld waarvan de globale logica verre van evident was;

Wat dat laatste punt betreft, wijzen we er ook op dat, terwijl bepaalde omwonenden de 
schorsing van alle lopende procedures van terugkoop hadden verkregen op straffe van een 
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zeer aanzienlijke dwangsom ten laste van de (eerste verweerder), andere omwonenden die 
zelfde (verweerder) dagvaardden om hem op straffe van een dwangsom te doen veroor-
delen om hun de prijs te betalen die was overeengekomen in het kader van die procedure 
van terugkoop;

Die blokkeringshouding kan trouwens worden verbonden met de afwachtende houding 
van  talrijke  omwonenden,  waarop  het  voornoemde  verslag  van  Serinfo  wijst,  welke 
houding als een objectief beoordelingsgegeven kan worden opgevat, ook al is zij in se niet 
laakbaar en kan zij worden verklaard uit menselijke, affectieve en sentimentele overwe-
gingen;

Die  afwachtende  houding  was  des  te  problematischer  daar  de  maatregelen  om de 
geluidshinder te beheersen voor de omwonenden de noodzaak meebrachten om mee te 
werken aan de geluidsisolatiemaatregelen die in hun woningen getroffen moesten worden 
en aan de procedure tot terugkoop die op vrijwilligheid berust”.

Grieven
Luidens 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 
natuurlijke of rechtspersonen recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand 
zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtne-
ming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het 
internationaal recht.

Voornoemd artikel bepaalt echter in het tweede lid dat de voorgaande bepalingen op 
geen enkele wijze  het recht zullen aantasten dat een Staat heeft  om die wetten  toe te 
passen welke hij  noodzakelijk oordeelt  om toezicht uit  te oefenen op het gebruik van 
eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belas-
tingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.

Dergelijke privatieve maatregelen mogen het individu echter geen abnormaal zware last 
opleggen en de maatregel waarbij de eigendom wordt ontnomen of beperkt, doet een recht 
op een billijke schadevergoeding ontstaan.

Die schadevergoeding zal bovendien effectief moeten zijn; met andere woorden, het is 
niet voldoende dat de overheid de mogelijkheid ertoe in een min of meer nabije toekomst 
plant.

Artikel  16 van  de Grondwet  bepaalt  dan weer  dat  niemand van  zijn eigendom kan 
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald 
en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Geluidshinder, die de grenzen overschrijdt van hetgeen in het algemeen belang aan een 
omwonende  kan worden opgelegd,  staat  wel  degelijk  gelijk  met  een ontzetting uit  de 
eigendom.

Hieruit  volgt  dat  iedere  persoon  aan  wie  een  dergelijke  maatregel  wordt  opgelegd 
waarbij zijn eigendom wordt ontnomen of beperkt, recht heeft op een billijke vergoeding, 
zonder dat de rechter hem kan verwijten dat hij een afwachtende houding aanneemt gelet 
met name op de procedures tot vernietiging die door anderen of door hemzelf voor de 
Raad van State of  voor  het  Arbitragehof  zijn  ingesteld.  De artikelen 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 en 16 van de Grondwet laten immers geens-
zins het recht op een schadevergoeding afhangen van een onmiddellijke en totale instem-
ming met de maatregelen die de overheid voorstelt als tegenprestatie voor de maatregelen 
waarbij de eigendom aan het individu wordt ontnomen of waarbij deze wordt beperkt. Die 
houding zou neerkomen op een beperking van het recht van elk individu om betwistingen 
betreffende zijn burgerlijke en politieke rechten voor te leggen aan de daartoe opgerichte 
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hoven en rechtbanken,  zonder  dat het  aanwenden  van die rechtsmiddelen  kan worden 
gestraft, behalve in geval van misbruik van de rechtspleging.

In deze zaak wijst het arrest er uitdrukkelijk op dat sommige omwonenden, die door het 
hof  van  beroep  niet  met  name  worden  genoemd,  van  hun  eigendom zijn  beroofd  en 
vermeldt het, voor de gevallen die kunnen worden aangemerkt als miskenningen van het 
eigendomsrecht wegens de bijzonder ernstige aard van de hinder, dat zij de terugkoop van 
hun pand kunnen verkrijgen.

Hoewel echter uit die overwegingen blijkt dat die omwonenden recht op de terugkoop 
van hun pand hebben, geldt die maatregel slechts voor de toekomst en verplicht hij, bijge-
volg,  de betrokken omwonenden om ondertussen de hinder,  die gelijkstaat  met  eigen-
domsberoving, zonder tegenprestatie te ondergaan zolang die terugkoop niet is gebeurd. 
Het arrest stelt trouwens uitdrukkelijk vast dat de eerste procedure door de Raad van State 
werd vernietigd.

Het  arrest,  dat  wijst  op  het  bestaan  van  specifieke  maatregelen  voor  terugkoop  en 
geluidsisolatie die door de (eerste verweerder) zijn gepland en dat vaststelt dat, voor de 
gevallen  die  kunnen  worden  aangemerkt  als  miskenningen  van  het  eigendomsrecht 
wegens de bijzonder ernstige aard van de hinder, zonder verdere precisering van de identi-
teit van de betrokken personen, zij de terugkoop van hun pand kunnen verkrijgen, verliest 
uit het oog dat die maatregelen slechts een schadevergoeding zullen zijn voor de hinder 
die  wordt  ondergaan  vanaf  de  uitvoering  van  die  maatregelen  en  geenszins  de  reeds 
ondergane hinder goedmaken,  heeft  bijgevolg niet  naar recht kunnen beslissen dat het 
geen schending van 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 in 
aanmerking diende te nemen (schending van voornoemd artikel 1 van het eerste aanvul-
lend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden). Bovendien heeft het arrest niet naar recht kunnen 
oordelen  dat  het  rekening  moest  houden  met  de  afwachtende  houding  die  sommige 
omwonenden hadden aangenomen m.b.t. de maatregelen die (de eerste verweerder) beetje 
bij beetje heeft genomen, gelet, met name op de procedures tot vernietiging voor de Raad 
van State of voor het Arbitragehof, waartoe sommige omwonenden, die door het hof van 
beroep niet met name worden genoemd, het initiatief hebben genomen, welke procedures 
bovendien succesvol zijn afgelopen, om hun elke schadevergoeding voor de eigendoms-
berovende en –beperkende maatregelen te ontzeggen. Aldus voegt het aan de artikelen 1 
van het eerste Protocol en 16 van de Grondwet een voorwaarde toe die er niet in is vervat, 
namelijk  een onmiddellijke  en totale  instemming met  de maatregelen  die  de overheid 
voorstelt  als tegenprestatie voor de maatregelen waarbij  de eigendom aan het individu 
wordt  ontnomen of waarbij  deze wordt  beperkt  (schending van de artikelen 1 van het 
eerste Protocol en 16 van de Grondwet), waardoor het op onwettige wijze het recht van 
elk individu beperkt om de betwistingen betreffende zijn burgerlijke en politieke rechten 
voor te leggen aan de daartoe opgerichte hoven en rechtbanken, zonder dat het aanwenden 
van die rechtsmiddelen kan worden gestraft, behalve in geval van misbruik van de rechts-
pleging, dat door het arrest niet in aanmerking wordt genomen (schending van de arti-
kelen 142, 144, 145 van de Grondwet, 1, vóór de wijziging ervan bij de bijzondere wet 
van 9 maart 2003, 1, in zijn huidige versie, en 2 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof 14, van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 mei 
1999, 14, in zijn huidige versie, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek). Althans heeft het arrest niet naar 
recht  kunnen  beslissen  dat  de  mogelijkheid  om  bepaalde  maatregelen  ten  uitvoer  te 
brengen voldoende is om de eigendomsbeperking te verantwoorden zonder vast te stellen 
dat de omstandigheid dat die maatregelen nog niet zijn uitgevoerd enkel te wijten is aan 
het foutieve gedrag van de betrokken eisers (schending van de artikelen 1 van het eerste 
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Protocol, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek). Bovendien schendt het arrest aldus 
artikel 16 van de Grondwet dat voorziet in een billijke en voorafgaande schadeloosstelling 
(schending van artikel 16 van de Grondwet). Door geen duidelijkheid te verschaffen over 
de identiteit van de personen wier houding de uitvoering van de geplande maatregelen zou 
hebben geblokkeerd, plaatst het arrest het Hof in de onmogelijkheid de wettigheid van de 
beslissing na te gaan, namelijk te toetsen of het arrest, gelet op die houding, een schending 
van artikel 1 van het eerste Protocol naar recht uitsluit en, bijgevolg, omkleedt het zijn 
beslissing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Zesde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16 en 149 van de Grondwet; 
- artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hoofdberoepen en de incidentele beroepen van de omwonenden 

ontvankelijk, zowel met betrekking tot de eerste drie verweerders, als met betrekking tot 
de zesde verweerster, bevestigt het beroepen vonnis met betrekking tot de voeging van de 
zaken en verklaart  voor het overige de thans tegen (die verweerders) ingestelde vorde-
ringen van de omwonenden ontvankelijk,  maar verklaart  ze niet gegrond, verklaart  het 
arrest  bindend voor  de (vierde verweerster en de vijfde verweerder)  en veroordeelt  de 
omwonenden in de kosten van de twee aanleggen; het verwerpt onder meer de rechtsvor-
dering in zoverre zij gebaseerd is op de theorie van de burenhinder, zulks op grond van al 
zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, waaronder meer 
bepaald de onderstaande redenen:

“b) De theorie van de burenhinder
Ook in deze fase zal het hof (van beroep) vermijden in te gaan op controversen in de 

rechtsleer waarvan het onmiddellijke belang niet dienstig zou zijn voor de beslechting van 
het geschil;

De  feitelijke  beoordeling is  trouwens  niet  fundamentaal  anders  naar  gelang  van  de 
uitleg en de in de rechtsleer aan die theorie gegeven grondslag, of zij nu enkel betrekking 
heeft op privépersonen dan wel op privépersonen in hun betrekking met een overheid;

Er is bovendien uiteraard geen sprake van de omvang te negeren van de geluidshinder 
die wordt veroorzaakt door de activiteiten in Bierset, maar het komt erop aan na te gaan of 
de aangevoerde theorie op dit geval kan worden toegepast;

De theorie van de burenhinder berust op het begrip evenwichtsverstoring, ofwel tussen 
naburige erven, ofwel ten aanzien van de openbare lasten;

De vragen moeten dus betrekking hebben op het evenwicht en op de verstoring van het 
evenwicht;

Betreffende de feitelijke omstandigheden om het evenwicht te omschrijven,  dient de 
kenmerkende eigenschap van de zaak te worden vastgesteld, namelijk de aanwezigheid 
van een luchthaven die bijzonder oud is aangezien hij in de jaren 1914-1918 is aangelegd;

De omwonenden betwisten uiteraard niet dat de luchthaven al bijzonder lang aanwezig 
is, maar maken wel melding van het feit dat die luchthaven in het begin van de jaren 1990 
slechts weinig activiteiten ontplooide.

Dat feit is juist maar toont niet aan dat uitgerekend die jaren in aanmerking moeten 
worden genomen om het evenwicht te beoordelen.

Vóór die periode heeft de luchthaven immers een betrekkelijk intense militaire activi-



Nr. 696 - 4.12.08 HOF VAN CASSATIE 2863 

teit gehad, onder meer met jachtvliegtuigen waarvan niet wordt betwist dat ze bijzonder 
luidruchtig zijn;

In die context hebben de eerste rechters trouwens terecht erop gewezen dat ‘uit het feit 
dat het eerst om een uitsluitend militaire activiteit ging, in se, niet kan worden afgeleid dat 
de latere ontwikkeling van een burgerlijke activiteit het evenwicht van de normale lasten 
van nabuurschap heeft verstoord; (…)dat het feit dat de militaire activiteit de laatste tijd is 
afgenomen, gelet op de internationale militaire context niet ter zake dienend is; dat een 
heropleving  van  die  activiteit  trouwens  evenzeer  mogelijk  is  als  een toename  van  de 
bewegingen van de burgerluchtvaart’;

De vraag kan ook op een veel algemenere manier worden gesteld: wat is de normale 
hinder die men in de nabijheid van een luchthaven kan verwachten?

Dat probleem kwam onlangs aan bod voor de luchthaven te Zaventem;
Het Hof van Beroep te Brussel heeft in een arrest van 24 januari 1997 de toepassing 

van die theorie verworpen;
De luchthaven van Zaventem is weliswaar een nationale luchthaven en is gelegen aan 

de rand van de stad Brussel;
Toch  is  de  ligging  ervan  betrekkelijk  vergelijkbaar  met  die  van  het  vliegveld  van 

Bierset,  in zoverre het laatstgenoemde dicht bij een belangrijke stad, Luik, ligt,  die de 
economische pool van een heel gebied is en de beide luchthavens identieke kenmerken 
vertonen, namelijk dat elk van hen de activiteiten van een van de vier grote vrachtintegra-
toren huisvest;

Voor een vergelijkende studie met andere luchthavens kan worden verwezen naar de 
hierboven vermelde tabellen van de (tweede verweerster);

Bovendien moet men, wat de beoordeling van de verstoring en de uitzonderlijke aard 
van de stoornis betreft, nagaan waarin de specifieke toestand bestaat die in aanmerking 
moet worden genomen;

Dienaangaande moet er rekening worden gehouden met de maatregelen die de (eerste 
verweerder) heeft genomen om de geluidshinder te beperken;

In zoverre immers tegen (die verweerder) uiteindelijk geen enkele fout in aanmerking is 
genomen, kunnen die dienstige gegevens niet worden beoordeeld door die maatregelen 
over het hoofd te zien;

We zouden  hier  ook  ter  herinnering  kunnen  wijzen  op de belangrijke  voornoemde 
aantallen omwonenden die jarenlang hebben nagelaten in de door (de eerste verweerder) 
geplande procedures te stappen en die, aldus, in het kader van de theorie van de buren-
hinder, geen stoornis zouden kunnen aanvoeren die zij niet hebben trachten te vermijden 
of waarvan zij de hinder niet hebben trachten te verminderen hoewel aan hen maatregelen 
in die zin werden voorgesteld;

Het is trouwens in een dergelijke logica dat sommige omwonenden in deze fase, die 
maatregelen, en meer bepaald, de efficiëntie van de geluidsisolatiemaatregelen, opnieuw, 
betwisten;

In die fase is het nodig eraan te herinneren dat de omwonenden die de meest ernstige 
hinder ondergingen, heel kort na het begin van de nachtvluchten de terugkoop van hun 
pand konden aanvragen en verhuizen;

De gevallen  waarin  de terugkoop  mogelijk  is,  werden  uitgebreid,  met  name in  het 
nieuwe decreet van 28 (lees: 29) april 2004;

Over  dat  precieze  punt  met  betrekking  tot  de  burenhinder  schreef  de  (eerste 
verweerder)  in  zijn  aanvullende  conclusies,  zonder  dat  de  overige  partijen  nadien  de 
beweringen  formeel  betwisten,  dat  ‘het decreet van  29 april  2004 de toestand van de 
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omwonenden verbetert, aangezien het ertoe strekt de omwonenden van zone B op voet 
van gelijkheid te behandelen met die van zone A door hun de mogelijkheid te bieden hun 
pand aan het Waalse Gewest te verkopen. De omwonenden van zone B genieten aldus 
dezelfde juridische regeling in geval van ondraaglijke hinder, hoewel, luidens het rapport-
Plom, met name, een groot aantal van hen slechts hinder ondergaan die als ernstig – en 
dus niet buitensporig in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven – wordt aange-
merkt. De omwonenden zullen aldus een " billijke en aangepaste compensatie” ontvangen 
voor de daadwerkelijk ondergane hinder, die voor alle omwonenden, een normale stoornis 
van nabuurschap overschrijdt’;

Wat de overige omwonenden betreft die duidelijk minder hinder ondergaan, is het niet 
afdoende bewezen dat de geluidsisolatiewerkzaamheden die zij kunnen genieten, niet van 
dien aard zijn dat ze de ondergane hinder doen verdwijnen, gesteld al, quod non, dat die 
stoornis buitensporig zou zijn;

Bijgevolg moet, naast het feit dat het moeilijk is te omschrijven waarin het evenwicht 
van nabuurschap of van openbare lasten, in de nabijheid van een luchthaven, bestaat, erop 
worden gewezen  dat de omwonenden  die hinder zouden kunnen aanvoeren die in het 
kader van de bewuste theorie onaanvaardbaar is, de door de (eerste verweerder) geplande 
maatregelen kunnen genieten aan de hand waarvan, ofwel de hinder kan worden getem-
perd zodat hij niet langer buitensporig is, ofwel, door de terugkoop of door de betaling 
van een verhuisvergoeding, de hinderzone kan worden verlaten;

(…) Wat  dat  betreft  kunnen,  bij  gebrek  aan  een  voorafgaande  fout  van  de  (eerste 
verweerder), de voornoemde omstandigheden niet beoordeeld worden zonder de houding 
van de omwonenden in aanmerking te nemen;

Wat dat concrete punt betreft, kan er op de volgende gegevens worden gewezen:
- zelfs nog voor het begin van de nachtvluchten hadden sommige omwonenden al het 

Waalse Gewest, de Belgische Staat en de vennootschap SAB in kort geding voor de Brus-
selse rechtbanken gedagvaard om, onder meer, die vluchten te laten verbieden;

-  een nieuwe vordering om die vluchten te laten verbieden  werd  ingesteld voor  de 
rechter in kort geding te Luik, gelijklopend met vorderingen inzake deskundigenonder-
zoeken;

- bij de rechter in kort geding te Namen werd een vergelijkbare vordering tot verbod 
van die vluchten aanhangig gemaakt;

- nagenoeg alle door de het Waalse Gewest genomen maatregelen werden of worden 
bestreden voor de Raad van State of voor het Arbitragehof naar gelang van het soort norm 
ter zake;

- uit de niet-betwiste cijfergegevens die vermeld staan in het milieurapport van Serinfo-
Luik kan worden opgemaakt dat in april 2003, dus vijf jaar na het begin van de vluchten 
van TNT, voor zone A, m.b.t. de procedure van terugkoop, 557 van de 1412 mogelijke 
dossiers voor de woningen nog niet in de procedure waren gestapt, 128 van de aange-
kochte huizen nog steeds door de voormalige verkoper of huurder waren bewoond, en dat, 
m.b.t.  de geluidsisolatie van zone B, 1149 van de 1960 mogelijke  dossiers niet  in de 
procedure waren gestapt en 399 nog niet het toegestuurde formulier betreffende de steun-
maatregelen hadden teruggestuurd;

Die houding van de omwonenden of van sommigen onder hen kan hen weliswaar niet 
als een fout worden toegerekend;

Toch kan die negatieve houding waarbij alle maatregelen van de (eerste verweerder) 
systematisch worden geblokkeerd of bestreden, de opvatting wettigen dat de omstandig-
heid dat de maatregelen werden gewijzigd en zelfs dat sommige ervan nooit in de praktijk 
zijn toegepast, geen fout (van die verweerder) oplevert, daar hij in tal van procedures was 
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verwikkeld waarvan de globale logica verre van evident was;
Wat dat laatste punt betreft, wijzen we er ook op dat, terwijl bepaalde omwonenden de 

schorsing van alle lopende procedures van terugkoop hadden verkregen op straffe van een 
zeer aanzienlijke dwangsom ten laste van de (eerste verweerder), andere omwonenden die 
zelfde (verweerder) dagvaardden om hem op straffe van een dwangsom te doen veroor-
delen om hun de prijs te betalen die was overeengekomen in het kader van die procedure 
van terugkoop;

Dat  die  blokkeringshouding  trouwens  kan  worden  verbonden  met  de  afwachtende 
houding van  talrijke  omwonenden,  waarop  het  voornoemde  verslag van  Serinfo wijst, 
welke houding als een objectief beoordelingsgegeven kan worden opgevat, ook al is zij in 
se niet laakbaar en kan zij worden verklaard uit menselijke, affectieve en sentimentele 
overwegingen;

Die  afwachtende  houding  was  des  te  problematischer  daar  de  maatregelen  om  de 
geluidshinder te beheersen voor de omwonenden de noodzaak meebrachten om mee te 
werken aan de geluidsisolatiemaatregelen die in hun woningen getroffen moesten worden 
en aan de procedure tot terugkoop die op vrijwilligheid berust”.

Grieven
De eigenaar van een onroerend goed, die door een niet-foutief feit het evenwicht tussen 

de naburige eigenaars verbreekt en de naburige eigenaar een stoornis oplegt die de maat 
van de gewone nabuurschapsnadelen overschrijdt,  is hem een rechtmatige en passende 
compensatie  verschuldigd,  waardoor  het  verbroken  evenwicht  wordt  hersteld;  die 
compensatie kan slechts worden toegestaan indien de maat van de gewone nabuurschaps-
nadelen is overschreden.

Die verplichting geldt evenzeer voor de overheid, die met name ingevolge het in artikel 
16 van de Grondwet neergelegde beginsel, niet zonder vergoeding lasten kan opleggen, 
die groter zijn dan die welke een particulier in het gemeenschappelijk belang moet dragen.

Aangezien de uitzonderlijke aard van de ondergane stoornissen moet worden beoor-
deeld in de verhoudingen van nabuurschap tussen degene die de stoornis veroorzaakt en 
degene die ze ondergaat,  volgt  hieruit dat,  wanneer  de veroorzaker van de stoornis de 
overheid is, de rechter moet nagaan of de lasten in verhouding staan tot het belang van de 
gemeenschap.

Hoewel eenieder, in het algemeen belang, nadelen moet ondergaan die een particulier 
niet in zijn persoonlijk belang zou mogen opleggen, mag de overheid echter, niet zonder 
compensatie, de maat van de nadelen overschrijden die eenieder in het algemeen belang 
moet dragen.

Hoewel, in deze zaak, het arrest vaststelt dat de vragen betrekking moeten hebben op 
het evenwicht en op de verstoring van het evenwicht, en daarbij de aanwezigheid vaststelt 
van een luchthaven die bijzonder oud is aangezien hij in de jaren 1914-1918 is aangelegd, 
die vóór de jaren 1990 een betrekkelijk intense militaire activiteit heeft gehad, onder meer 
met  jachtvliegtuigen,  dat  de  vraag  ook  op  een  veel  algemenere  manier  kan  worden 
gesteld, namelijk wat de normale hinder is die men in de nabijheid van een luchthaven 
kan verwachten, dat de ligging van de Luchthaven van Zaventem betrekkelijk vergelijk-
baar is met die van het vliegveld van Bierset, in zoverre het laatstgenoemde dicht bij een 
belangrijke stad ligt, die de economische pool van een heel gebied is en de beide luchtha-
vens identieke kenmerken vertonen, namelijk dat elk van hen de activiteiten van een van 
de vier grote vrachtintegratoren huisvest, dat men bovendien wat de beoordeling van de 
verstoring en de uitzonderlijke aard van de stoornis betreft, moet nagaan waarin de speci-
fieke toestand bestaat die in aanmerking moet worden genomen, meer bepaald, de maatre-
gelen die de (eerste verweerder) heeft genomen om de geluidshinder te beperken, laat het 
arrest, enerzijds, na te preciseren welke mate van hinder de omwonenden van een lucht-
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haven in het algemeen belang moeten ondergaan en negeert het, anderzijds, de omstandig-
heid dat, zolang die maatregelen niet ten uitvoer zijn gebracht, ze niet ter verantwoording 
mogen dienen om de omwonenden elk recht op compensatie te ontzeggen, aangezien de 
vertraging in de uitvoering van de maatregelen in geen geval ten laste van de particulier 
mag worden gelegd, behalve in het geval van misbruik van recht.

Gelet op de feitelijke  vaststellingen,  waaruit  onder meer blijkt  dat de terugkoop- en 
geluidsisolatiemaatregelen  tot  de  mogelijkheden  behoorden,  die  ten  aanzien  van  de 
eisende partijen nog niet ten uitvoer waren gebracht, dat die maatregelen herhaaldelijk 
werden vernietigd of gewijzigd, dat de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 29 april 
2004, die de terugkoopmaatregel uitbreidden, nog genomen moesten worden, heeft  het 
arrest niet naar recht kunnen beslissen dat er geen grond bestond om de vordering in te 
willigen, aangezien de voorgestelde maatregelen, aan de hand waarvan, ofwel de hinder 
dermate kan worden getemperd dat hij niet langer buitensporig is, ofwel, door de terug-
koop of door de betaling van een verhuisvergoeding, de hinderzone kan worden verlaten, 
de buitensporige hinder slechts konden beëindigen zodra ze daadwerkelijk waren uitge-
voerd  (schending  van  de  artikelen  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  16  van  de 
Grondwet). Bovendien, door niet te preciseren of de hinder die afkomstig was van het 
vliegveld van Bierset en bestond in de geluidshinder veroorzaakt door de nachtvluchten 
vanaf 1996 en 1998, al dan niet de lasten overschreed die de omwonenden van een lucht-
haven in het algemeen belang moeten ondergaan, doet het arrest geen uitsprak over een 
punt van de vordering (schending van de artikelen 6 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek) en heeft het, in die context, niet naar recht kunnen beslissen dat de vordering 
die gegrond was op de theorie van de burenhinder verworpen moest worden (schending 
van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek en 16 van de Grondwet). Althans verant-
woordt het arrest zijn beslissing niet naar recht, doordat het twijfel laat bestaan over de 
vraag of de aanwezigheid van het vliegveld van Bierset buitensporige hinder veroorzaakt 
voor de omwonenden ervan, of over de identiteit van de omwonenden voor wie de lucht-
haven wel degelijk buitensporige hinder veroorzaakt, en aldus maakt het de wettigheids-
toetsing onmogelijk (schending van artikel 149 van de Grondwet). Ten slotte heeft het 
niet  naar  recht,  althans  impliciet,  kunnen  beslissen  dat  de  voorgestelde  maatregelen 
voldoende waren, los van de uitvoering ervan, gelet op de houding van de omwonenden, 
terwijl, enerzijds, de verplichting tot uitvoering van de maatregelen die de hinder compen-
seren, uitsluitend berust bij de veroorzaker van de hinder en terwijl,  anderzijds, niet is 
vastgesteld  dat  de  uitvoering  van  de  maatregelen  door  de  omwonenden  is  vertraagd 
(schending van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek en 16 van de Grondwet).

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0130.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan. 

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0131.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0132.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0134.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0135.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.
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Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0136.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0222.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0224.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, zes 
middelen aan.

Tot  staving  van  hun  cassatieberoep  A.R.  nr.  C.05.0129.F,  voeren  de  eisers  in  het 
verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, vier 
middelen aan, waarvan het tweede, het derde en het vierde als volgt zijn gesteld:

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 36 tot 41, 149 en 159 van de Grondwet;
-  artikel  10  (oud  artikel  5)  van  het  Verdrag  tot  oprichting  van  de  Europese 

Gemeenschap van 25 maart 1957, bekrachtigd bij de wet van 25 maart 1957, in zijn versie 
geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, bekrachtigd bij de wet van 10 augustus 
1998;

- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997; punten 7 van bijlage I en 12 van bijlage II bij de voornoemde 
richtlijn 85/337/EG;

- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, § 2, en 17 van het decreet van het Waalse Gewest 
van  11  september  1985  tot  organisatie  van  de  waardering  van  de  weerslagen  op  het 
leefmilieu in het Waalse Gewest, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij 
het decreet van 11 maart 1999; punt 7 van bijlage I bij dat decreet;

-  de  artikelen  3,  4,  5,  6,  8,  §  3,  9  en  41  tot  51  van  het  besluit  van  de  Waalse 
Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 
1985 houdende organisatie van de milieu-effectbeoordeling in het Waalse Gewest, zoals 
het van toepassing was vóór de opheffing ervan door het besluit van 4 juli 2002; punt 8 
van bijlage II bij dat besluit;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de scheiding der machten, vervat in artikel 33, tweede lid, 

van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat de eisers omwonenden zijn van het vliegveld 

van Luik-Bierset; dat (eerste verweerder), nadat hij de vennootschap Tractebel in 1991 
met een economische studie had belast, besliste er een activiteit van luchtvrachtvervoer op 
te zetten die 24 uur op 24 operationeel zou zijn; dat de (eerste verweerder) en de (tweede 
verweerster)  overeenkomsten  hebben  gesloten  met  luchtvrachtoperatoren,  namelijk  de 
(zesde  verweerster)  op  een  onbepaalde  datum,  en  met  de  (derde  verweerster)  op  26 
februari 1996; dat de (zesde verweerster) in mei 1996 haar eerste nachtvluchten uitvoerde; 
dat de (derde verweerster) in maart 1998 met haar nachtvluchten begon; “dat de door het 
vliegveld van Bierset veroorzaakte hinder ondraaglijk is in bepaalde zones”; dat de eisers 
voor het hof van beroep herstel van de schade vorderen die zij door de geluidshinder van 
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de nachtvluchten ondergaan; dat de omwonenden tot staving van hun vordering hebben 
aangevoerd dat  de richtlijn  85/337EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het 
Waals decreet dat die richtlijn omzet, niet werden nageleefd,

en op de conclusie van de omwonenden die in dat verband staande hielden dat de voor-
noemde overeenkomst van 26 februari 1996 een “project” is in de zin van die richlijn, 
zulks op de volgende gronden : dat die overeenkomst met name bepaalde dat de hoofd-
baan (23L/05R) van het vliegveld over haar hele lengte operationeel zou zijn en uitgerust 
zou worden met een landingssysteem, dat de parallelle landingsbaan (23R) uiterlijk op 1 
maart 1996 uitgerust zou zijn, dat de baan 23L/05 tot 45 meter verbreed zou worden om te 
voldoen aan de normen om er een Airbus 300 te laten manœuvreren, dat de baan 23ML 
uitgerust zou worden met twee bijkomende snelle uitgangsbanen, dat de A.T.C.-toren zou 
worden verplaatst, dat een nieuwe parkeerzone van 18 ha vlak tegenover de voornaamste 
sorteerinstallatie van (de derde verweerster) zou worden ingericht, dat de parkeerzone zou 
worden uitgebreid in de richting van de loods voor het onderhoud van de vliegtuigen en 
verbonden  zou worden  met  de nieuwe snelle  uitgangsbaan,  dat  een controletoren zou 
worden gebouwd, dat zou worden voorzien in een brandstofopslagplaats, met een mini-
male capaciteit van een miljoen liter, met de mogelijkheid voor (de derde verweerster) om 
de uitbreiding ervan te eisen, dat het vliegveld 24 uur op 24 en 365 dagen op 365 geopend 
zou zijn en dat er een correcte krachtbron beschikbaar zou zijn voor de activiteiten van 
(de derde verweerster) (ongeveer 2000 ampère) met ter versterking een reserve die een 
ononderbroken levering van energie mogelijk maakt, hetgeen de vergunning vereiste om 
twee hoogspanningcabines van 15 Kv te bouwen; dat die projectovereenkomst tot zware 
milieuhinder leidde, aangezien zij de conditio sine qua non vormde voor de komst van een 
maatschappij die eiste de nog te bouwen voorzieningen 365 dagen per jaar, ook ’s nachts, 
zonder  onderbreking,  te  kunnen  gebruiken;  en  dat  genoemde  overeenkomst  van  26 
februari 1996, wel degelijk een project in de zin van bijlage II bij de richtlijn was, omdat 
zij werken plande om een vliegveld te wijzigen,

en verder op de conclusie van de omwonenden die vroegen dat aan het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen prejudiciële vragen zouden worden gesteld m.b.t. de 
toepassing van de richtlijn 85/337 EEG op die projectovereenkomst van 26 februari 1996,

verklaart  het Hof van Beroep te Luik de vorderingen van de eisers niet gegrond “in 
zoverre daarin wordt gevorderd dat het hof (van beroep) prejudiciële vragen stelt aan het 
H.v.J.; in zoverre ze onwettigheden willen doen uitspreken die een oorzakelijk verband 
vertonen met de grondslag van de hoofdvordering die steunt op een foutief gedrag of op 
een onevenredige inmenging, in zoverre ze berusten op artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en artikel 1 van het aanvullend Protocol” en veroordeelt de eisers tot de kosten van de 
twee  gedingen  (van  de  eerste  drie  verweerders),  waarbij  dat  arrest  bindend  wordt 
verklaard voor de (vierde verweerster), (voor de vijfde verweerder), alsook voor de (zesde 
verweerster).

Het bestreden arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen:
(1) Betreffende de richtlijn 85/337 EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling en het 

Waalse omzettingsdecreet: “de bewuste richtlijn bevat een bijlage I met daarin een lijst 
projecten waarvoor een milieu-effectbeoordeling verplicht is. Die lijst vermeldt de aanleg 
van een vliegveld ‘met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter’. Bijlage II 
bij  de  richtlijn  vermeldt  projecten waarvoor  een  effectbeoordeling  nodig is  indien de 
Lidstaten  ‘van  oordeel  zijn  dat  hun  kenmerken  zulks  noodzakelijk  maken’.  Die  lijst 
vermeldt de ‘wijzigingen in projecten van bijlage I’, met name, de wijziging in de aanleg 
van een vliegveld. Het decreet van 11 september 1985 heeft de bewuste richtlijn trouw 
omgezet, door, onder meer, de lijst van bijlage I bij de richtlijn letterlijk over te nemen. 
Het uitvoeringsbesluit  van 31 oktober 1991 beoogt nog steeds de ‘aanleg ... van vlieg-
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velden’ ook al breidt het de toepassing uit door te preciseren ‘met een start- en landings-
baan van of langer dan 1.200 M, met inbegrip van de verlenging van bestaande banen 
boven die afstand’ (...). Betreffende de feitelijke gegevens die eigen zijn aan deze zaak, 
dient erop gewezen dat de start- en landingsbaan van het vliegveld van Bierset beduidend 
langer is dan 2.100 meter, dat zij bestond al lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn 
en van  het  omzettingsdecreet,  en dat  zij  niet  werd  verlengd  om de komst  van  nacht-
vluchten in 1996 en 1998 mogelijk te maken. Gelet op die feitelijke gegevens, weiden de 
omwonenden  uitvoerig  maar  tevergeefs  uit  over  het  begrip  vliegveld.  Het  is  immers 
vanzelfsprekend dat zowel de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en 
omschrijven in functie van de lengte van de start- en landingsbaan en niet in functie van 
de installaties  bij  de  start-  en  landingsbaan,  zoals  loodsen  of  zelfs  een controletoren. 
Bovendien doelt bijlage I bij de richtlijn op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II,  
die, ter herinnering, enkel doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten een effectonderzoek 
kunnen opleggen, spreekt over de wijziging in een project bedoeld in bijlage I,  dus de 
wijziging in de aanleg. In dit geval was er dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg 
van een vliegveld in de zin van de aangevoerde bepalingen, aangezien de lengte van de 
start- en landingsbaan niet werd gewijzigd. Uit dat onderzoek volgt dat de argumenten 
van Mr. Lebrun, meer bepaald betreffende een definitie van vliegveld die hij aan andere 
wettelijke  of  verordenende bepalingen ontleent  (...)  of  betreffende  een toepassing van 
artikel 9 van het besluit van 31 oktober 1991 dat het heeft over een nieuw project dat 
voorziet in ‘de capaciteitsverhoging van een bestaande inrichting met meer dan één vijfde 
van de oorspronkelijke capaciteit die de overschrijding van de in bijlage II als drempel-
waarde aangegeven capaciteit veroorzaakt’ moeten worden verworpen (…). Precies door 
die  zelfde  feitelijke  omstandigheden  wordt  het  trouwens  voor  de omwonenden  enorm 
moeilijk,  eigenlijk  onmogelijk,  om uit  te maken  waarin  het project  of de vergunning, 
bedoeld in de richtlijn, zou kunnen bestaan. In dit geval bestond het vliegveld immers al 
lang voor de inwerkingtreding van de richtlijn. Er is dus geen project geweest noch een 
duidelijk identificeerbare en voorafgaande vergunning, in de zin van de richtlijn of van 
het bewuste decreet, om nachtvluchten of de komst van integratoren mogelijk te maken; 
het probleem heeft niets te maken met de aanleg of werken, maar wel met de vergunning 
om een bestaande vliegveldinfrastructuur te exploiteren. (…) In dat opzicht proberen de 
omwonenden op arbitraire wijze sommige tot stand gekomen handelingen of beslissingen 
te bestempelen als mogelijke projecten of vergunningen in de zin van de richtlijn (…). 

Gelet op de bovenstaande redenering heeft het geen zin in die logica te treden en zich 
meer  bepaald vragen  te stellen of  een gewestplan  al  dan niet  als een vergunning  kan 
worden aangemerkt; aldus acht het hof (van beroep) het nutteloos om aan het H.v. J. de 
door de omwonenden vermelde prejudiciële vragen te stellen”. “Aldus is het ontbreken 
van  een  effectbeoordeling  evenmin  een  formele  onwettigheid”.  “Daaraan  kan  worden 
toegevoegd  dat  het  onaanvaardbaar  is  alle  vergunningen  te  bundelen  om  daaruit  te 
trachten af te leiden dat er een meer algemeen project is, dat hoe dan ook niet strookt met 
het  begrip  ‘aanleg’  van  een  vliegveld  in  de  zin  van  de  aangevoerde  bepalingen.  De 
bedoelde vergunningen bestaan in een reeks vergunningen waarvoor op zich geen effect-
onderzoek vereist is en waarvan de rapporten, op zich, voldoende met redenen omkleed 
waren. Bijgevolg waren die bewuste vergunningen geenszins nietig of onwettig. Betref-
fende het argument dat wordt afgeleid uit de bepaling van het decreet volgens welke ‘de 
bevoegde  autoriteit,  (wanneer  zij)  van mening is dat  de weerslagen  belangrijk  zouden 
kunnen zijn  (…) het  opstellen van een studie inzake de weerslagen  op het  leefmilieu 
voor(schrijft)’ (artikel 10, § 4), maakt die bepaling gewag van een beoordelingsbevoegd-
heid van de administratie die in het geval van een onwettigheid niet kan worden gestraft 
maar die beschouwd zal kunnen worden als een fout in het kader van de analyse die hier-
onder zal worden gemaakt”.

(2) Betreffende het oorzakelijk verband tussen de aangevoerde schending van de richt-
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lijn  85/337 EEG betreffende  de milieu-effectbeoordeling en het Waalse omzettingsde-
creet,  en  de  aangevoerde  schade:  “(...)  Het  is  geenszins  bewezen  dat  de  (eerste 
verweerder), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onderzoek was geweest, of nog, 
meer gedetailleerde milieu-effectrapporten, niet precies dezelfde beoordeling zou hebben 
gehad over het te volgen luchthavenbeleid. (…) De analyse in die fase maakt de vragen 
die de omwonenden aan het H.v.J. willen doen stellen,  des te minder relevant dat het 
antwoord op die vragen, bij gebrek aan oorzakelijk verband, de oplossing van dit geschil 
hoe dan ook niet zou baten. M.b.t. dit concrete punt is het trouwens interessant erop te 
wijzen  dat  de (eerste verweerder)  geenszins  zijn  voornemen heeft  laten varen om het 
gewestplan te wijzigen en de start- en landingsbaan van het vliegveld te doen verlengen 
om het gebruik door zware, volgeladen vrachtvliegtuigen mogelijk te maken, terwijl later 
verrichte  milieu-effectonderzoeken,  met  name  het  Polyart-onderzoek,  duidelijk  en  op 
gedetailleerde wijze  aantonen dat  het  huidige  luchthavenbeleid milieu-effectproblemen 
veroorzaakt die nog zullen toenemen door de verlenging van de start- en landingsbaan en 
de bijkomende  activiteiten die daardoor  mogelijk  zullen worden  (…). Betreffende  het 
specifieke argument van de nietigheid van bepaalde bouw- of exploitatievergunningen, 
kan men stellen dat de in die fase vermelde infrastructuur weliswaar dient om de activiteit 
van cargomaatschappijen mogelijk te maken of te vergemakkelijken, maar het is geens-
zins die infrastructuur op zich die de geluidshinder voor de omwonenden veroorzaakt (zie 
de redenering op p. 136 en 137 van het beroepen vonnis van 9 februari 2001, die door het 
hof (van beroep) wordt overgenomen)”. In hoofdzaak had de rechter in dat verband geoor-
deeld dat “het moeilijk lijkt staande te houden dat de overheid, doordat zij geen duide-
lijker  voorafgaand milieu-effectrapport  eist (men mag immers  niet denken dat er geen 
waren  of  dat  ze  zwegen  over  het  geluidsprobleem)  noch  een  milieu-effectonderzoek 
oplegt, slecht geïnformeerd zou zijn over de mogelijke milieuhinder. Er mag niet uit het 
oog worden verloren dat de litigieuze bouwwerken en activiteiten duidelijk ingeschreven 
waren in het kader van de ontwikkeling van het vliegveld, dat zowel de plaatselijke over-
heid als de toezichthoudende overheid er niet onwetend over waren en dat de geluids-
hinder die gepaard gaat met de ontwikkeling van een vliegveld niet kan worden betwist en 
ook niet  wordt  betwist”  en dat “indien evenwel  ervan wordt  uitgegaan dat de omwo-
nenden geen bezwaren zouden hebben over de procedure tot toekenning van de vergun-
ningen voor die voorzieningen binnen de zone van het vliegveld, de hinder die zij ervan 
ondergaan daarom niet minder zou zijn”.

(3) Betreffende het specifieke onderzoek van het onrechtmatige gedrag in het kader van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek: “(...) het onrechtmatige gedrag dat in deze fase 
in aanmerking zou kunnen worden genomen, is een gewone fout in verhouding tot een 
normaal en toegewijd gedrag dat men van een overheid kan verwachten. In die context 
(...),  kunnen de algemene beginselen die niet rechtstreeks op een onwettigheid kunnen 
worden toegepast, bij gebrek aan directe werking, zoals het voorzichtigheidsbeginsel of 
het beginsel  van goed bestuur,  wel  interessant zijn voor  de erkenning van een foutief 
gedrag”. Betreffende “het feit dat er studies zijn besteld vóór het begin van de activiteit 
(van de derde verweerster)”: “drie studies zijn besteld vóór het begin van de activiteit (van 
de derde verweerster), namelijk: de A-Tech-studie over de akoestische toestand (...); de 
C.E.D.I.A.-studie over  akoestische voorstudie van het vliegveld (...); de A-Tech-studie 
over de optimalisering van de start- en landingsbanen (...). Het feit dat die studies besteld 
zijn,  kan  zeker  niet  als  een  fout  worden  aangemerkt  aan  de  zijde  van  de  (eerste 
verweerder). (...). Er dient vastgesteld dat een belangrijk verwijt aan die studies in werke-
lijkheid betrekking heeft op hetgeen ze niet vermelden. Die studies zijn immers techni-
sche studies en ze werden niet gehouden zoals een effectonderzoek gehouden had kunnen 
worden. Dat feit kan die studiebureaus niet worden aangewreven aangezien zij uitgevoerd 
hebben wat hun werd gevraagd. Bovendien hebben die studies ook het specifieke milieu-
probleem van het vliegveld van Bierset onderzocht (...). Daarentegen zou men de (eerste 
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verweerder) kunnen verwijten, ook al was hij wettelijk daartoe niet verplicht (zie hoger), 
dat hij, niettemin, een dergelijke studie niet heeft laten uitvoeren. “In diezelfde context 
voeren de omwonenden uitgebreid het effectonderzoek door het bureau Polyart aan (...). 
Wat die Polyart-studie betreft, dient er opgemerkt dat het om een effectonderzoek gaat dat 
uitgevoerd is in het kader van de wijziging van het gewestplan Luik en aldus is uitgevoerd 
in  2001.  Niettemin  onderzoekt  die  studie  alle  problemen  i.v.m.  de  maatregelen  die 
genomen  werden  of  moeten  genomen worden  om de hinder  voor  de omwonenden  te 
beperken en, meer bepaald de gehele kwestie van de terugkoop (...).  Dat onderzoek is 
inderdaad erg kritisch over de gevolgen van de activiteit van het vliegveld. Dat is een 
normaal gegeven aangezien zulks het doel is van dat soort studies (...). Dat onderzoek 
heeft de (eerste verweerder) geenszins belet om de wijziging van het gewestplan Luik en 
de verlenging van de start- en landingsbaan verder te willen doorvoeren, welk gegeven 
aantoont dat, ook al zou men oordelen dat de (eerste verweerder), ofwel wettelijk gezien, 
ofwel  krachtens het  voorzichtigheidsbeginsel,  voorafgaandelijk  een effectonderzoek of 
-beoordeling had moeten laten uitvoeren, het niet bewezen is dat een dergelijk onderzoek 
of beoordeling hem ertoe zou aangezet hebben zijn projecten te verzaken om de koerier-
activiteit te ontwikkelen door de komst van een grote integrator naar Bierset”.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt niet op de voornoemde middelen van de samenvattende 

conclusie van Mr. Misson waarin werd staande gehouden dat de overeenkomst van 26 
februari  1996  tussen  de  (tweede  verweerster),  de  (eerste  verweerder)  en  de  (derde 
verweerster) noodzakelijkerwijs een project was in de zin van bijlage II bij de richtlijn 
85/337/EEG, aangezien alle daar geplande werken (inrichting van de voornaamste start- 
en landingsbaan en van de parallelle start- en landingsbaan, met name om er de Airbus 
300 te kunnen laten manoeuvreren, uitrusting van die banen, verplaatsing van de toren, 
bouw van een controletoren, inrichting van een parkeerzone van 18 ha, energielevering 
om het gebruik van het vliegveld 24 uur op 24, 365 dagen per jaar mogelijk te maken) 
bestemd waren om het bestaande vliegveld te wijzigen.

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

Tweede onderdeel
1) Krachtens artikel  1  van  de richtlijn  85/337/EEG van  de Raad van 25 juni 1985 

betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(zoals zij van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de richtlijn 97/11/EEG van de 
Raad van 3 maart 1997), “is de richtlijn van toepassing op de milieu-effectbeoordeling 
van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben” (artikel 1), behelzen de bedoelde projecten met name “de uitvoering van bouw-
werken of de totstandbrenging van andere installaties of werken” (artikel 1.2). Volgens 
artikel 2.1 van de richtlijn “treffen de Lidstaten de nodige maatregelen om te verzekeren 
dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieu-effect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan 
een beoordeling van  die  effecten”.  Krachtens artikel  3  van  de  richtlijn  “wordt  bij  de 
milieu-effectbeoordeling op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling, 
op grond van elk geval afzonderlijk (…) gegeven van de directe effecten van een project 
op de volgende factoren: mens, (…) de materiële goederen”. Artikel 4 van de richtlijn 
onderscheidt twee categorieën projecten: 1) projecten van de in bijlage I bij de richtlijn 
genoemde categorieën, die van rechtswege worden onderworpen aan milieu-effectbeoor-
deling,  overeenkomstig  de  artikelen  5  tot  10,  en  2)  projecten  van  de  in  bijlage  II 
genoemde  categorieën,  die overeenkomstig de artikelen 5 tot  10,  aan een beoordeling 
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worden onderworpen indien de Lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks nood-
zakelijk maken.

De richtlijn beoogt geen enkel project dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan 
hebben gezien zijn aard, omvang of ligging, van evaluatie uit te sluiten, waarbij de aan de 
Lidstaten verleende appreciatiemarge niet kan worden gebruikt om een specifiek project 
te onttrekken aan de beoordelingsverplichting. Enkel projecten die niet voorkomen in de 
lijst van bijlage I bij de richtlijn en met betrekking tot dewelke de nationale overheid, bij 
een met redenen omklede beslissing, bepaald heeft dat ze geen weerslag op het milieu 
kunnen hebben, hoeven niet  aan een milieu-effectbeoordeling te worden onderworpen. 
Een geheel  van werken  is een project  in de zin van  artikel  1 van  de richtlijn  als het 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben.

De projecten betreffende de “aanleg van een vliegveld met een start- en landingsbaan 
van ten minste 2.100 meter” worden vermeld in punt 7 van bijlage I bij de richtlijn. Punt 
12 van bijlage II van de richtlijn vermeldt de “wijziging in projecten van bijlage I”. Bijge-
volg  is  de  uitvoering  van  een  geheel  van  werken  of  de  totstandbrenging  van  andere 
werken die aanzienlijke wijzigingen in de structuur van een vliegveld aanbrengen, ook al 
bestond het vóór de richtlijn, met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, 
of in de wijze waarop het wordt gebruikt, noodzakelijkerwijs een project in de zin van 
bijlage II bij de richtlijn, aangezien het gaat om een project dat wijzigingen aanbrengt in 
een project van een van de in bijlage I bij de richtlijn genoemde categorieën. Het maakt 
niets uit dat de start- en landingsbaan niet wordt verlengd.

2) Overigens, volgens artikel 1.2 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 
september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in 
het  Waalse Gewest  dat de voornoemde  richtlijn  omzet,  doelt  de  term “ontwerp  (lees: 
project)” op “iedere operatie, activiteit, kunstwerk, bouw, afbraak, verbouwing,  uitbrei-
ding of het buiten gebruik stellen van installaties, programma of plan ter wijziging van het 
leefmilieu, waarvan de verwezenlijking wordt overwogen door een natuurlijke of rechts-
persoon naar openbaar of privérecht”. Artikel 2 van het voornoemde decreet bepaalt: “de 
aanwending van de door dit decreet voorziene werk- en handelwijzen, moet voornamelijk 
als doel hebben: het beschermen en verbeteren van de hoedanigheid van het leefklimaat 
en de levensomstandigheden van de bevolking om haar een gezond, veilig en aangenaam 
leefmilieu te verschaffen; (…) het instellen tussen de behoeften van de mens en het leef-
klimaat van een evenwicht waardoor de gehele bevolking duurzaam een levensmilieu en 
levensomstandigheden van behoorlijke aard kan genieten”. Artikel 4 eerste en tweede lid, 
van het decreet bepaalt: “De afgifte van iedere machtiging wordt ondergeschikt gemaakt 
aan de aanwending van het systeem ter waardering van de weerslagen op het leefmilieu 
zoals dit door onderhavige verordening wordt voorzien. Indien er verscheidene machti-
gingen worden vereist, zal een enkel systeem ter waardering van de weerslagen worden 
voorzien  voor  zover  dit  betrekking  heeft  op  alle  aspecten  van  de  machtigingen  die 
volstrekt noodzakelijk zijn om het ontwerp tot een goed einde te brengen”. Uit de voor-
noemde bepalingen van het decreet volgt dat een geheel van werken één enkel project kan 
uitmaken.

Krachtens artikel 5 van het decreet kunnen de bevoegde overheid en de administratieve 
rechter de nietigheid van iedere machtiging bevelen die in strijd met de bepalingen van 
artikel 4, eerste lid, werd afgegeven, waarbij  de nietigheid in ieder geval moet worden 
bevolen in geval van afwezigheid van een milieu-effectonderzoek wanneer dit door artikel 
10, § 4, van het decreet was voorgeschreven, dat luidt als volgt: “wanneer de bevoegde 
autoriteit  van mening is dat  de weerslagen belangrijk zouden kunnen zijn of wanneer 
onderhavige  verordening  of  iedere  andere  reglementering  dit  voorziet,  schrijft  zij  het 
opstellen van een studie inzake de weerslagen op het leefmilieu voor”. Artikel 9 bepaalt: 
“De Executieve bepaalt een systeem van waarderingsnormen waarmee de gevallen vast-
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gesteld kunnen worden waar de weerslagen van een ontwerp belangrijk zouden kunnen 
zijn. De in bijlage I beoogde ontwerpen vormen ambtshalve het voorwerp van een studie 
inzake de weerslagen”.  Artikel 10, § 1, eerste lid, van het decreet luidt als volgt:  “De 
bevoegde autoriteit waardeert de weerslagen van het ontwerp op het leefmilieu met het in 
overweging  nemen  van  de  korte  uiteenzetting  ter  voorafgaande  waardering  en  iedere 
andere informatie die zij nuttig oordeelt”. Paragraaf 2 van die bepaling luidt als volgt: 
“Wanneer de bevoegde autoriteit van oordeel is dat de weerslagen op het leefmilieu van 
weinig belang zijn, wordt het ontwerp van de rest van de werk- en handelwijze ter waar-
dering vrijgesteld”. Bijlage I bij het decreet vermeldt de projecten die ambtshalve aan een 
effectonderzoek moeten worden onderworpen, waaronder de aanleg van vliegvelden met 
een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter” (punt 7 van bijlage I).

3) Ten slotte somt artikel 3 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 
oktober 1991 tot uitvoering van het decreet van 11 september 1985 de administratieve 
akten op die worden onderworpen aan de opstelling van het door het decreet bepaalde 
systeem van milieu-effectbeoordeling. Volgens de artikelen 4 tot 6 van dat besluit wordt 
een project  waarvoor  meerdere  vergunningen  vereist  zijn,  onderworpen  aan één enkel 
milieueffectrapport.  Volgens  artikel  8,  §  3,  van het besluit,  “onderzoekt  het  bevoegde 
bestuur of de vergunningsaanvraag op een in bijlage II  opgenomen project betrekking 
heeft  of  indien  andere  redenen  het  opleggen  van  een  milieu-effectonderzoek  zouden 
kunnen verantwoorden”.  Volgens artikel  9 wordt  elk project  bedoeld in bijlage II  van 
rechtswege  onderworpen  aan de uitvoering  van  een milieu-effectonderzoek,  terwijl  de 
andere projecten daaraan worden onderworpen als de bevoegde overheid daartoe beslist. 
Bijlage II bij het besluit van de Waalse regering van 31 oktober 1991 vermeldt in zijn 
nummer 8 de aanleg van vliegvelden met een start- en landingsbaan van of langer dan 
1.200 meter,  met  inbegrip  van  de verlenging  van  bestaande banen boven die  afstand, 
alsmede de recreatieve vliegvelden.

4) In deze zaak ontkent het arrest niet dat het nachtelijk gebruik van het vliegveld van 
Bierset door grote vrachtvliegtuigen aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, en 
meer  bepaald  voor  de  kwaliteit  van  de  woonomgeving.  Om te  beslissen  dat  er  geen 
project was onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling, oordeelt het arrest dat “zowel 
de richtlijn als het decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van 
de lengte van zijn start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- 
en landingsbaan,  zoals loodsen of zelfs  een controletoren; dat bijlage I bij  de richtlijn 
bovendien doelt op de ‘aanleg’ van een vliegveld en bijlage II, die, ter herinnering, enkel 
doelt op de gevallen waarvoor de Lidstaten kunnen voorzien in een effectbeoordeling, 
spreekt  over  de wijziging  in  een project  bedoeld in  bijlage  I,  dus  de wijziging  in  de 
aanleg; dat er in dit geval dus noch aanleg noch wijziging in de aanleg van een vliegveld 
was  in  de  zin  van  de  aangevoerde  bepalingen  aangezien  de  lengte  van  de  start-  en 
landingsbaan  niet  werd  gewijzigd”.  Het  arrest  miskent  aldus  het  begrip  “project  dat 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben”, bedoeld in de richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad en het toepassingsgebied van de richtlijn, zoals omschreven bij de artikelen 
1, 2, 3 en 4, waaruit blijkt dat elk project met betrekking tot een vliegveld met een start- 
en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, dat aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
kan hebben, in beginsel moet worden onderworpen aan een effectbeoordeling, hetzij van 
rechtswege  of  omdat  de  Staat  van  oordeel  is  dat  hun  kenmerken  zulks  noodzakelijk 
maken (schending van de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
van 25 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en parti-
culiere projecten).

Bovendien, doordat het bestreden arrest oordeelt dat er geen enkel duidelijk identifi-
ceerbaar project aan de oorsprong lag van de wijziging in de exploitatie van de infrastruc-
tuur van het vliegveld van Bierset en dus dat de wijzigingen in de structuur van het vlieg-



2874 HOF VAN CASSATIE 4.12.08 - Nr. 696 

veld met het oog op de uitbreiding van het gebruik ervan, geen wijzigingswerken in een 
vliegveld zijn, die aan een milieu-effectbeoordeling kunnen worden onderworpen, schendt 
het artikel 4, § 2, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende 
de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, alsook punt 
7  van  bijlage  I  en punt 12 van bijlage II  bij  de voornoemde  richtlijn  85/337/EEG in 
zoverre bijlage I, punt 7, bij de richtlijn 85/337 EEG doelt op de aanleg van een vliegveld 
met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter, en bijlage 2, punt 12, doelt op 
wijzigingen in projecten van bijlage I.

Door te oordelen dat de wijzigingswerken in het vliegveld van Bierset niet onder de 
toepassing vallen van het Waals decreet en zijn uitvoeringsbesluit, omdat er geen “alge-
meen project” is geweest  maar enkel “een reeks vergunningen”,  schendt het bestreden 
arrest eveneens de artikelen 1, 2, 4, 5, 9 en 10, § 4, van het decreet van het Waalse Gewest 
van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leef-
milieu in het Waalse Gewest, alsook bijlage I ervan, en de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, § 3, en 9 
van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991 tot uitvoering van 
het decreet van 11 september 1985, alsook zijn bijlage II, punt 8.

Derde onderdeel
In hun samenvattende appelconclusie voerden de door Mr. Misson vertegenwoordigde 

omwonenden aan dat (de eerste verweerder) aan de hand van een ernstig milieu-effecton-
derzoek de uitermate grote weerslag had kunnen vaststellen van de activiteit van (de derde 
verweerster) op het milieu en zij vermeldden daartoe het voorbeeld van Straatsburg waar 
na afloop van het verslag Muzet-Vallet, beslist werd D.H.L. en zijn nachtvluchten niet toe 
te laten wegens de ernstige hinder die zulks zou meebrengen; dat de omwonenden zich 
hadden moeten kunnen uitspreken over het project en over het milieu-effectonderzoek, 
naar aanleiding van een ernstig openbaar onderzoek dat duidelijk zou vermelden dat het 
erom ging de noodzakelijke omstandigheden te scheppen om talrijke nachtvluchten moge-
lijk  te  maken  en dat de (eerste verweerder),  indien de vergunningen  niet  zouden zijn 
geweigerd, op zijn minst, drastische exploitatievoorwaarden had moeten opleggen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de (eerste verweerder) niets onwettigs heeft gedaan, 
maar wel een fout begaan heeft door geen milieu-effectonderzoek te houden vooraleer de 
overeenkomst met (de derde verweerster) werd gesloten, maar (het) oordeelt dat er geen 
oorzakelijk verband is tussen die fout en de schade van de eisers op grond “dat geenszins 
bewezen is dat de (eerste verweerder), indien er een milieu-effectbeoordeling of –onder-
zoek  was  geweest,  of  nog,  meer  gedetailleerde  milieu-effectrapporten,  niet  precies 
dezelfde beoordeling zou hebben gehad over het te volgen luchthavenbeleid” en “dat het 
niet  bewezen  is  dat  een  dergelijk  onderzoek  of  beoordeling  hem ertoe  zou  aangezet 
hebben om zijn  projecten te  verzaken  om de koerieractiviteit  te  ontwikkelen  door  de 
komst van een grote integrator naar Bierset”. Om die redenen antwoordt het bestreden 
arrest niet op het voornoemde middel van de conclusie van de omwonenden in zoverre zij 
aanvoerden  dat,  indien  een ernstig  effectonderzoek  was  gehouden,  waarbij  de  omwo-
nenden zich hadden kunnen uitspreken, de (eerste verweerder) op zijn minst, drastische 
exploitatievoorwaarden had opgelegd. Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Vierde onderdeel
Krachtens artikel  4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 1985 betreffende  de 

milieu-effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere  projecten,  horen  de 
Lidstaten  te  beslissen welke  niet  in  bijlage  I  vermelde  projecten  die  een  aanzienlijke 
impact op het milieu kunnen hebben aan een effectbeoordeling moeten worden onder-
worpen. Krachtens de artikelen 8, § 3, en 9, tweede lid, van het decreet van de Waalse 
Gewestraad  (lees:  besluit  van  de  Waalse  Gewestexecutieve)  van  31  oktober  1991  tot 
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uitvoering van het decreet van 11 september 1985 houdende organisatie van de milieu-
effectbeoordeling  in  het  Waalse  Gewest,  dient  de  administratie  te  beslissen  of  de 
projecten die niet van rechtswege aan een dergelijke beoordeling zijn onderworpen, toch 
eraan moeten worden onderworpen. Nadat het effectonderzoek, dat een raadpleging van 
het publiek omvat, gehouden is (artikel 12, § 2, decreet van 11 september 1985; artikelen 
41 tot 51, besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991) staat het aan de 
administratie  te  beslissen  of  de  vergunning  al  dan  niet  wordt  toegekend  (artikel  17, 
decreet van 11 september 1985).

Ingevolge het algemeen beginsel van de scheiding der machten, staat het niet aan de 
rechterlijke  macht  om te  bepalen  welke  beslissing  de  uitvoerende  macht  had  moeten 
nemen indien, zoals had moeten gebeuren, een effectonderzoek, met openbaar onderzoek, 
was opgelegd.

Doordat het arrest oordeelt dat het luchthavenbeleid van de (eerste verweerder) onge-
wijzigd zou zijn gebleven, ongeacht het resultaat van de effectonderzoeken, die noodzake-
lijkerwijs  een  bevolkingsraadpleging  zouden hebben omvat  betreffende  de weerslagen 
van het toegankelijk maken van het vliegveld van Bierset voor nachtvluchten van vracht-
operatoren, die hij had moeten uitvoeren, miskent het arrest het algemeen beginsel van de 
scheiding der machten (miskenning van voornoemd algemeen beginsel dat met name is 
neergelegd in artikel 33, tweede lid, van de Grondwet), en schendt het tevens de artikelen 
4.2 van de richtlijn 85/337 EEG van 25 juni 1985, 8, § 3, 9, tweede lid, 12, § 2, en 17 van 
het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 september 1985 en 41 van 51 het besluit 
van de Waalse Gewestexecutieve van 31 december 1991.

Vijfde onderdeel
Het arrest laat het herstel van de schade bestaande in of ontstaan uit het ontbreken van 

een door de Europese richtlijn 85/337 opgelegde effectbeoordeling, afhangen van het door 
de eisers te leveren absolute bewijs, dat de (eerste verweerder) niet dezelfde houding zou 
hebben gehad indien hij een milieu-effectonderzoek had uitgevoerd over het in de over-
eenkomst van 26 februari 1996 tussen de (eerste verweerder), de (tweede verweerster) en 
de (derde verweerster) vervatte project. Het arrest bemoeilijkt aldus, althans in extreme 
mate,  de  uitoefening  van  de  door  de  communautaire  rechtsorde  verleende  rechten  en 
schendt aldus de artikelen 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, in de op 2 oktober 1997 te Amsterdam geconsolideerde versie 
ervan, en 2, § 1, van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Zesde onderdeel
In het kader van hun incidenteel hoger beroep hebben de door Mr. Misson vertegen-

woordigde omwonenden het hof van beroep gevraagd “om vast te stellen en voor recht te 
zeggen dat alle sinds januari 1992 verleende administratieve vergunningen inzake steden-
bouw of exploitatie, verleend werden met schending van de Waalse en Europese bepa-
lingen  betreffende  de  milieu-effectbeoordeling  van  bepaalde  openbare  en  particuliere 
projecten en dat ze met toepassing van de artikelen 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 
van het decreet van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weer-
slagen op het leefmilieu in het Waalse Gewest volstrekt  nietig zijn en dat die vergun-
ningen op grond van artikel 159 van de Grondwet geweigerd moeten worden”.

Door te weigeren recht te doen op de vordering tot staking van het gebruik van de infra-
structuur in zoverre het berustte op de onwettigheid ten gevolge van het ontbreken van 
een milieueffectbeoordeling, schendt het bestreden arrest artikel 1138, 3°, van het Gerech-
telijk Wetboek,  of antwoordt  het op zijn minst  niet  op de middelen van  de conclusie 
waarin de omwonenden aanvoerden dat het legaliteitsbeginsel vereiste dat een eind werd 
gemaakt aan het gebruik van de onwettige infrastructuur (schending van artikel 149 van 



2876 HOF VAN CASSATIE 4.12.08 - Nr. 696 

de Grondwet). Het bestreden arrest schendt bovendien artikel 159 van de Grondwet door 
te  weigeren  recht  te  doen  op  die  vordering  (schending  van  de  artikelen  159  van  de 
Grondwet en voor zoveel als nodig, 5, derde lid, derde streepje, 9 en 10 van het decreet 
van 11 september 1985 tot organisatie van de waardering van de weerslagen op het leef-
milieu in het Waalse Gewest).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel  8  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;

-  artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat “de (eerste verweerder), in zijn samenvattende conclusie, 

niet betwist dat geluidshinder, zoals die welke wordt veroorzaakt door de activiteiten van 
het vliegveld van Bierset, kan beschouwd worden als een inmenging met betrekking tot 
het recht op eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven of een aantasting van het 
eigendomsrecht”,

het neemt kennis van de samenvattende conclusie van de door meester Misson verte-
genwoordigde omwonenden die in essentie staande hielden dat (de eerste verweerder en 
de tweede verweerster), bij de overeenkomst van 26 februari 1996 de (derde), voor een 
duur van twintig jaar, een volledige vrijheid betreffende de tijdschema’s, een onbeperkt 
aantal nachtvluchten en minimum 40 bewegingen per uur hebben toegekend; dat die over-
eenkomst  is  getekend  zonder  voorafgaande  raadpleging  van  de  omwonenden,  zonder 
voorafgaand overleg met de gemeenteoverheid, zonder voorafgaande milieustudie, zonder 
voorafgaand  volksgezondheidsonderzoek,  en  zonder  voorafgaande  budgettaire  analyse 
van  de begeleidingsmaatregelen  van de omwonenden,  studie van de vluchtprocedures, 
realisatie van een GBP-test en geluidsisolatietests; dat zulks aantoont dat (die verweer-
ders) de voorkeur hebben gegeven aan een economische benadering van het dossier en de 
milieubelangen volstrekt genegeerd hebben; dat de omwonenden uit die onevenwichtige 
benadering een schending afleidden van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat er, toen de nachtvluchten in maart 
1998 begonnen, geen enkele raadpleging is gehouden en geen daadwerkelijke bescher-
ming van de omwonenden bestond; dat de economische benadering de bovenhand heeft 
gekregen en,  doordat (de eerste twee verweersters)  de politiek van het voldongen feit 
hebben gehanteerd, onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de omwo-
nenden,

het neemt eveneens kennis van de samenvattende conclusie van de eisers die benadrukt 
“dat (de eerste twee verweerders) onvoldoende voorbereid waren” aangezien “in Bierset 
niets klaar was voordat het project van de luchthavenexploitatie in gang werd gezet en er 
geen enkele studie over de impact van de geluidshinder op de menselijke gezondheid was 
uitgevoerd vooraleer de beslissing, in 1991 of zelfs in 1996, werd genomen om nacht-
vluchten toe te staan; (...)  en aangezien thans,  meer  dan zes jaar na het begin van de 
exploitatie,  de begeleidingsmaatregelen  nog steeds een dode letter blijven,  waarvan er 
intussen al geschrapt zijn”; voornoemde conclusie benadrukt tevens dat “de overheid zich 
in haar keuze enkel heeft laten leiden door economische overwegingen in het beleid van 
de Waalse luchthaven en dat er pas nadien milieu-overwegingen de oorspronkelijk keuzes 
zijn komen ‘opsmukken’; dat het gebrek aan evenwicht tussen de bekommernissen van 
allerlei aard dus duidelijk is”, en “dat de wetenschappelijke studies op milieuvlak zowel 
laattijdig als ontoereikend waren”, aangezien er op het tijdstip waarop de overeenkomst 
van 26 februari 1996 werd gesloten, “geen enkele studie over de impact van die nacht-
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vluchten op het leefmilieu en op de gezondheid van de omwonenden” bestond; “dat de 
conclusie van de akoestische voorstudie van het vliegveld van Bierset” – die trouwens 
ontoereikend is – pas  op 26 oktober  1996 is  neergelegd;  dat er echter niet  meer  kon 
worden teruggekomen op de beslissing om nachtvluchten toe te staan, zoniet zou zware 
schadevergoeding aan de (derde verweerster) moeten worden betaald; dat er, met betrek-
king tot de overige studies die door de (eerste verweerder) zijn neergelegd, en gefinan-
cierd door de (tweede verweerster), dient te worden vastgesteld dat ze pas na het begin 
van de nachtvluchten zijn neergelegd; dat, zoals Benoît Jadot, auditeur bij de Raad van 
State, beklemtoonde, “des engagements de ce type (la convention du 26 februari 1996) 
illustrent bien le fait que la protection de l'environnement et la santé et la tranquillité des 
habitants du voisinage des aéroports n'entrent pas d'entrée de jeu dans les préoccupations 
de ceux qui prennent les décisions en matière de gestion aéroportuaire”;  dat de recht-
spraak  van  het  Hatton-arrest  (gewezen  door  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen (lees: door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens)) nochtans 
duidelijk is: ook al moeten die studies niet exhaustief zijn, moet, gelet op de evolutie van 
het onderzoek in die materie, de Staat die wil starten met de exploitatie van een lucht-
haven waar er nachtvluchten zijn, onderzoek doen vooraleer hij dat plan uitvoert; (...) dat 
in deze zaak, hoewel de beslissing om de activiteit van het vliegveld van Bierset op te 
voeren al begin de jaren 90 werd genomen en het plan om nachtvluchten toe te staan al 
bestond toen de Tractebel-verslagen van 1991 en 1992 werden neergelegd, er geen enkele 
substantiële conclusie vóór het opstarten van dergelijk project is genomen” en wijst ten 
slotte op “het feit  dat de wetenschappelijke  studies ontoereikend zijn” en veel leemtes 
vertonen, 

het bestreden arrest wijst vervolgens de rechtsvordering van de eisers af in zoverre zij 
gegrond is op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden.

Het bestreden arrest baseert zijn beslissing op de onderstaande redenen:
“Het enige probleem dat in die fase nog moet worden onderzocht is de vraag of de 

inmenging in het privéleven en de aantasting van het eigendomsrecht maatregelen zijn die 
in verhouding staan tot het nagestreefde doel en rekening houden met de door de (eerste 
verweerder) geplande maatregelen voor de beheersing van de geluidshinder; (...) onlangs 
nog moest het Europees Hof kennisnemen van het probleem van de hinder veroorzaakt 
door luchttransport; in dat opzicht zal het hof (van beroep) enkel rekening houden met de 
diepgaande analyse van de Europees Hof in dat heel recente geval; (...) om de regeling 
van de nachtvluchten te verantwoorden is het gerechtvaardigd dat de Staat economische 
belangen in aanmerking neemt, aangezien artikel 8, tweede lid, de beperkingen toestaat 
die noodzakelijk zijn voor het economisch welzijn van het land, waarbij de belangen die 
in  die  fase  worden  geciteerd  ‘niet  alleen  de  economische  belangen  van  de 
luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven zijn alsook die van hun klanten, maar ook 
en vooral, de economische belangen van het land in zijn geheel’; het onderzoek dat moet 
worden gevoerd is dat naar het billijk evenwicht en er mag in die analyse geen speciaal 
statuut aan de milieurechten worden toegekend; (...) de beoordeling die gemaakt hoort te 
worden is een feitelijke beoordeling (...); om het billijk evenwicht te beoordelen, meent 
het Hof tevens rekening te moeten houden met de maatregelen die zijn genomen om de 
gevolgen van het door de vliegtuigen veroorzaakte geluid te temperen; (...) Het Hof wijst 
erop  dat,  in  complexe  vraagstukken  over  milieupolitiek  en  economische  politiek,  het 
besluitvormingsproces noodzakelijkerwijs de realisatie van passende enquêtes en studies 
moet  omvatten  teneinde  het  billijk  evenwicht  te  bepalen  tussen  de  verschillende 
concurrerende belangen die op het spel staan; uiteindelijk komt het erop aan te weten of 
de overheid ‘al dan niet haar appreciatiemarge heeft overschreden in het zoeken naar een 
billijk  evenwicht  tussen,  enerzijds,  het  recht  van  de door  de litigieuze reglementering 
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getroffen personen op eerbiediging van hun privéleven en hun woning en, anderzijds, de 
concurrerende belangen van anderen en van de samenleving in haar geheel’ (...); als die 
principes en gegevens worden toegepast op het vliegveld van Bierset,  dient te worden 
vastgesteld  dat  de  analyse  die  moet  worden  gemaakt  betrekking  heeft  op  de 
appreciatiemarge van de (eerste verweerder) in het kader van het billijk evenwicht dat 
moet worden geëerbiedigd tussen die door de omwonenden ondergane inmengingen en de 
economische belangen van de ontwikkeling van de kwestieuze activiteit, en zulks, door te 
letten op de maatregelen die genomen zijn om het geluid te beheersen en door na te gaan 
of die beslissingen zijn genomen op basis van passende enquêtes en studies; in de context 
moet op de volgende gegevens worden gewezen: wat  de passende enquêtes en studies 
betreft had de (eerste verweerder) een economische studie ter beschikking, namelijk de 
analyse uitgevoerd door Tractebel, en drie technische studies, namelijk de A-Tech-studie 
van 1996, de studie van CEDIA en de studie van A-Tech, meer bepaald, in samenwerking 
met het bureau Speedwing; het is niet bewezen dat die studies ontoereikend zijn geweest 
om  de  (eerste  verweerder)  in  staat  te  stellen  de  door  de  litigieuze  activiteit 
teweeggebrachte inmenging op correcte wijze in te schatten en om met kennis van zaken 
beslissingen  te  nemen;  er  zijn  vrij  veel  maatregelen  genomen  in  het  kader  van  de 
hinderbeheersing,  namelijk  reglementering  van  de vliegroutes,  reglementering  van  het 
type  gebruikte  toestellen,  reglementering  voor  de  totstandkoming  van  een  GBP, 
reglementering  voor  de  terugkoop  van  sommige  panden  en  reglementering  voor 
geluidsdemping (...); terwijl het Europees Hof genoegen neemt met een vermoeden van 
economisch belang van de nachtvluchten, werd in dit geval het economisch belang door 
de CIRIEC in verschillende verslagen naar voren werd gebracht en onderzocht (...); wat 
de toepassing van het kwestieuze artikel 8 betreft, kan er op grond van het nieuwe decreet 
van 29 april  2004 geen andere analyse worden  gemaakt;  wat  de voorafgaande studies 
betreft, werden immers, naast de eerder vermelde en nog steeds pertinente studies, andere 
studies besteld en uitgevoerd teneinde de maatregelen inzake hinderbeheersing te bepalen; 
dienaangaande  kunnen  de  volgende  worden  vermeld:  de  voornoemde  studie  van  de 
Canadese  expert  Bradley,  aan  wie  de  (eerste  verweerder)  zijn  reglementering  heeft 
voorgelegd en die tot de slotsom is gekomen dat (zijn) plan correct en weldoordacht was; 
de studie van professor Fontaine,  'De la relation du bruit  aéroportuaire à la santé - A 
propos de l'aéroport de Liège' (...); de studie van professor Linkoswki ‘Région wallonne - 
Bierset:  expertise’  van  14  november  2003  (...);  overigens  werden  verscheidene 
effectstudies gehouden in het kader van de wijziging van het gewestplan Luik en in het 
kader van de verlenging van de start- en landingsbaan; de bureaus die voornoemde studies 
hebben  uitgevoerd  moesten,  wettelijk  gezien,  structureel  onafhankelijk  zijn  van  de 
oorspronkelijke verweerders; al die studies, waarin de specifieke situatie van het vliegveld 
van Bierset werd opgenomen, waaronder het feit dat die luchthaven met een enkele start- 
en  landingsbaan,  een  enkel  traject  en  concentratie  in  de  tijd  functioneert,  boden  het 
Waalse  Gewest  de  noodzakelijke  basis  om  de  toestand  te  kunnen  beoordelen;  wat 
trouwens de te nemen geluidbeheersings-maatregelen betreft, moet worden verwezen naar 
de hierboven gemaakte analyses, zowel op het vlak van de eerste maatregelen als van de 
maatregelen  waarin  het  nieuwe  decreet  voorziet;  tot  slot  werd  de  toestand  van  de 
omwonenden in aanmerking genomen, waarbij dat gegeven de overheid enkel verplichtte 
de beoordelingsgegevens over die situatie te bezitten, wat  duidelijk het geval was via, 
meer bepaald, Serinfo; de (eerste verweerder) beschikte ook over specifieke studies over 
de situatie van de gevolgen van de geluidshinder voor de omwonenden van het vliegveld 
van Bierset (zie de hierboven vermelde studies)”.

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest antwoordt niet op de voornoemde middelen van de samenvattende 
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conclusie van mr. Misson en van mrs. ‘t Serstevens en Cambier, met betrekking tot het 
ontbreken van passende studies en enquêtes betreffende de impact van de nachtvluchten 
op het leefmilieu, zowel vóór de beslissing om die vluchten toe te staan, als vanaf het 
ogenblik waar die vluchten zijn begonnen. Het bestreden arrest is bijgevolg niet regel-
matig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele  vrijheden  heeft  eenieder  recht  op  eerbiediging  van  zijn  privéleven,  zijn 
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling; geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is 
voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veilig-
heid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
Bijgevolg, hoewel de inmenging van een openbaar gezag is toegestaan, kan zij slechts met 
een gewettigd doel gebeuren. Bovendien moet de inmenging op redelijke wijze gebeuren 
en in verhouding tot het nagestreefde doel staan. Het staat aan de rechter een sanctie op te 
leggen  voor  elke  gedraging  van  het  openbaar  gezag  waarbij  die  beginselen  worden 
miskend. Het onderzoek dat de rechter moet doen, in geschillen betreffende beslissingen 
die een impact hebben op het beschermde recht, omvat twee luiken: enerzijds moet hij de 
materiële inhoud van de beslissing van de overheid beoordelen teneinde zich ervan te 
vergewissen dat zij strookt met artikel 8, anderzijds, moet hij nagaan of, in het besluitvor-
mingsproces, de belangen van het individu naar behoren in aanmerking zijn genomen. Het 
besluitvormingsproces moet noodzakelijkerwijs de uitvoering van passende enquêtes en 
studies omvatten teneinde het billijk evenwicht te bepalen tussen de verschillende concur-
rerende belangen  die  op  het  spel  staan.  Die  passende  studies  en enquêtes  moeten  de 
besluitneming voorafgaan. Bijgevolg is er sprake van een ongeoorloofde inmenging in de 
uitoefening van het in artikel 8 van het Mensenrechtenverdrag neergelegde recht wanneer 
die  inmenging  gebeurt  zonder  dat  er  passende,  onafhankelijke  en kritische  studies  en 
enquêtes zijn gehouden die de overheid in staat stellen een evenwicht tot stand te brengen 
tussen de concurrerende belangen. Het louter bestellen van studies of enquêtes volstaat 
dus niet.

In  deze zaak werd niet betwist  dat de toestemming van de (eerste verweerder) voor 
nachtvluchten op het vliegveld van Bierset een inmenging vormde in het recht van de 
omwonenden dat neergelegd is in artikel 8.1 van het Europees Mensenrechtenverdrag. 

Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt dat er, vóór de beslissing om de nacht-
vluchten toe te staan, die de inmenging vormt, namelijk de ondertekening van de overeen-
komst van 26 februari 1996 tussen (de eerste drie verweerders) of, althans in de periode 
vóór het begin van de nachtvluchten, meer bepaald op 1 maart 1998, enige studie werd 
uitgevoerd met betrekking tot de impact van de nachtvluchten op het milieu of dat enige 
enquête werd gehouden bij de bevolking. Uit het arrest blijkt evenmin dat de Tractebel-
studie,  die  een  economische  studie  was,  en  de  technische  studies  die  uitgevoerd  zijn 
tijdens de periode vóór de nachtvluchten, passende studies waren die, in het raam van het 
besluitvormingsproces, (de eerste twee verweerders) in staat zouden hebben gesteld, op 
objectieve wijze alle concurrerende belangen, waaronder die van de eisers, te beoordelen 
teneinde een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de verschillende op het spel 
staande belangen.

Uit de bekritiseerde overwegingen blijkt integendeel dat er vóór de ondertekening van 
de overeenkomst van 26 februari 1996 en, althans vóór 1 maart 1998, het begin van de 
nachtvluchten, geen enkele studie werd gehouden over de impact van de nachtvluchten op 
het milieu,  alsook op de gezondheid van de omwonenden,  en op de belangen van de 
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eisers, aangezien het arrest enkel acht slaat op een economische studie, in 1992 gehouden 
door Tractebel, op drie technische studies die dateerden van na de overeenkomst van 26 
februari 1996, alsook op studies die tijdens de procedure werden gehouden, en bijgevolg, 
dateren van na de beslissing om de nachtvluchten toe te staan. Bijgevolg blijkt geenszins 
uit de redenen van het arrest dat de omwonenden gehoord werden in het kader van een 
passende enquête. Het arrest heeft dus niet naar recht een schending kunnen uitsluiten van 
artikel  8  van  het  Europees  Mensenrechtenverdrag  (schending  van  artikel  8  van  het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). 

Althans, door niet te preciseren op welk tijdstip de inmenging in de uitoefening van het 
in artikel 8.1. van dat verdrag neergelegde recht begon, welk tijdstip doorslaggevend is 
voor de beoordeling of er in het kader van het besluitvormingsproces passende studies en 
enquêtes voorhanden waren, plaatst het bestreden arrest het Hof in de onmogelijkheid om 
de wettigheid van de beslissing te toetsen, en is het bijgevolg niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
Hoewel het openbaar gezag, in geval van inmenging in de in artikel 8.1 van het Euro-

pees  Mensenrechtenverdrag  neergelegde  rechten,  over  een  bepaalde  appreciatiemarge 
beschikt betreffende het billijk evenwicht dat tot stand moet worden gebracht tussen de 
belangen die op het spel staan, kan de vraag of de beslissing van het openbaar gezag die 
appreciatiemarge in acht neemt slechts in het licht van alle omstandigheden van de zaak, 
geval per geval,  worden beslecht. Enkel een gevalsgebonden benadering en de analyse 
van de ernst van de toestand van de benadeelde individuen bieden de mogelijkheid om, 
met goed gevolg en met kennis van zaken, na te gaan of het billijk evenwicht tussen de 
aanwezige belangen is bereikt, of de inmenging in verhouding staat tot het door het open-
baar  gezag  nagestreefde  doel  en  of  de  betrokken  personen een bescherming  van  hun 
rechten genieten die voldoende concreet en doeltreffend, en niet alleen maar theoretisch 
of denkbeeldig is. In die beoordeling van het billijk evenwicht en van de redelijke verhou-
ding van de inmenging die voortvloeit uit de opvoering van de activiteit van een lucht-
haven,  moet  de  hinder  die  de  omwonenden  daadwerkelijk  ondergaan  in  aanmerking 
worden genomen.

In deze zaak hebben de door mr. Misson vertegenwoordigde eisers aangevoerd dat het 
verslag van deskundige Plom van 17 april 2000 op objectieve wijze de werkelijkheid van 
de hinder had vastgesteld; de heer Plom had daarbij gedurende 110 nachten, van februari 
tot  juni  1999,  geluidsmetingen  gedaan  met  betrekking  tot  319  panden,  en  dat  uit  dat 
verslag bleek dat 137 gezinnen (43 pct.) hinder ondervinden die als ondraaglijk wordt 
bestempeld, 98 gezinnen (31 pct.) hinder die als ernstig wordt bestempeld, 62 gezinnen 
(19 pct.) hinder die als matig wordt bestempeld en 22 gezinnen (7 pct.) hinder die als 
zwak wordt bestempeld, zodat 74 pct. van de gezinnen zich in een ernstige of ondraaglijke 
toestand bevinden. Betreffende de ondergane schade hebben de door mr. Misson verte-
genwoordigde omwonenden aangevoerd dat ettelijke stukken uit het dossier op objectieve 
en onbetwistbare wijze het bewijs leverden van de extreme ernst van de geluidshinder die 
het recht op een vredige nachtrust aantast, waarbij het nachtelijk lawaai van de vliegtuigen 
leidt tot geluidsoverlast die de oorzaak is van inslaapproblemen, slaapverstoring, wijzi-
gingen van de slaapstructuur, vermoeidheid, onmogelijkheid om met een open raam te 
slapen, gevoelens van ongemak wegens een lage levenskwaliteit, angst voor ongevallen, 
psychologische stoornissen die verband houden met de vaststelling dat er in de toekomst 
geen enkele verbetering mogelijk is, ontreddering die te maken heeft met het verlies van 
de  vastgoedwaarde,  stress,  hoge  bloeddruk  en  cardiovasculaire  gevolgen,  hormonale 
stoornissen,  geheugenverlies,  vegetatieve  reacties,  geneesmiddelenverbruik  en  raadple-
gingen bij dokters of psychiaters, en een risico voor de gezondheid van de kinderen.

Hoewel het arrest verwijst naar verscheidene studies van min of meer algemene aard, 
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blijkt  nergens  uit  die  vaststellingen  dat het  hof van  beroep acht heeft  geslagen  op de 
hinder die de eisers daadwerkelijk hebben ondergaan vanaf 1 maart 1998, het begin van 
de nachtvluchten, tot op vandaag, op de slaapproblemen waarmee zij sinds 1 maart 1998 
te kampen hebben, of nog op de aantasting van de gezondheid die daarvan het gevolg is. 
Op  geen  enkel  ogenblik  onderzoekt  het  arrest  de  door  de  omwonenden  ondergane 
concrete toestand, ofschoon een bij het dossier gevoegd verslag van een gerechtsdeskun-
dige vaststelt dat een meerderheid van de omwonenden geluidshinder ondervindt die als 
ernstig, ja zelfs als ondraaglijk wordt bestempeld.

Doordat het hof van beroep nalaat een gevalsgebonden benadering te maken van de 
schade en van de door de omwonenden daadwerkelijk ondergane hinder in de specifieke 
context van artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag, meer bepaald op grond dat 
er in het onderzoek van het billijk evenwicht, “geen speciaal statuut aan de milieurechten 
moet worden toegekend”, heeft het hof van beroep niet met goed gevolg en met kennis 
van  zaken  de  op  het  spel  staande  belangen  onderzocht,  zoals  vereist  bij  voornoemd 
artikel, namelijk, enerzijds, de inmenging, voor economische doeleinden, van het open-
baar gezag in de door artikel 8.1 van het Europees Verdrag gewaarborgde rechten, ander-
zijds, het recht van de omwonenden op de eerbiediging van het privéleven en van het 
gezinsleven,  waarvan  het  recht  op  eerbieding  van  een  gezonde  leefomgeving  deel 
uitmaakt, en heeft niet met goed gevolg en met kennis van zaken het dossier onderzocht in 
het  licht  van  het  evenredigheidsbeginsel,  vereist  door  voornoemd  artikel  8.  Bijgevolg 
heeft het hof van beroep niet naar recht kunnen beslissen dat de overheid haar appreciatie-
marge niet te buiten was gegaan in het zoeken naar een billijk evenwicht tussen, enerzijds, 
het recht van de door de litigieuze reglementering getroffen personen op eerbiediging van 
hun privéleven en hun huis, en anderzijds, de concurrerende belangen van anderen en van 
de samenleving in haar geheel (schending van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) en heeft het bijgevolg niet naar 
recht kunnen beslissen dat artikel 8 van dat verdrag niet was geschonden (schending van 
voornoemd artikel). 

Althans, door niet te preciseren of de in de beslissing aangehaalde verslagen waaronder 
dat van professor Fontaine, met als titel “De la relation du bruit aéroportuaire à la santé”, 
betrekking hadden op de concrete situatie van de eisers en op de door hen daadwerkelijk 
ondergane hinder, plaatst het arrest het Hof in de onmogelijkheid om te toetsen of het acht 
slaat op de hinder die de eiseres daadwerkelijk dag na dag hebben ondergaan sinds 1 
maart 1998 tot op de dag van de uitspraak van het arrest, alsook op de concrete gevolgen 
van die hinder op hun recht op nachtrust, hun gezondheid of hun levensomstandigheden, 
met andere woorden of het acht slaat op de concrete situatie van de eisers. Bijgevolg is het 
arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Vierde onderdeel
De  door  mr.  Misson  vertegenwoordigde  omwonenden  concludeerden  dat  er  in  het 

nadeel van de omwonenden een evenwichtsgebrek tot stand was gebracht door de (eerste 
verweerder) die er zich niet van vergewist  had of de aantastingen die zijn politiek van 
luchthavenuitbreiding zou teweegbrengen, gepaard zou gaan met de toepassing van maat-
regelen om de nadelige impact ervan op duizenden personen te beperken. Zij vervolgden 
dat genoemde vereiste van begeleidende maatregelen het noodzakelijke logische gevolg 
moet zijn van het beginsel van de daadwerkelijke bescherming die is afgeleid uit de recht-
spraak  van  het  Hof  van  Straatsburg,  dat  enkel  gelijktijdige  maatregelen  waarmee  de 
omwonenden daadwerkelijk beschermd hadden kunnen worden, vanaf het begin van de 
nachtvluchten,  een  nuttige,  daadwerkelijke  en  concrete  bescherming  van  hun  rechten 
mogelijk  zou hebben  gemaakt,  maar  dat  genoemd  evenwichtsgebrek,  drie  jaar  na  het 
beroepen vonnis en zes jaar na het begin van de nachtvluchten blijft voortbestaan, waarbij 
het gebrek aan gelijktijdigheid nog werd versterkt door het uitblijven van de implemen-
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tatie ervan.
Het arrest beantwoordt dat middel niet en is dus niet regelmatig met redenen omkleed 

(schending van artikel 149 van de Grondwet).
Vijfde onderdeel
Een inmenging in de door artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag erkende 

rechten is slechts geoorloofd indien die inmenging noodzakelijk is om een gewettigd doel 
na te streven en indien de aantasting van de rechten in verhouding tot dat doel staat. Er is 
met name sprake van aantasting van het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven, 
dat wordt gewaarborgd door artikel 8 van dat verdrag, wanneer er geen billijk evenwicht 
bestaat tussen het door de overheid aangevoerde economische belang ter verantwoording 
van de nachtvluchten, die schade berokkenen aan de omwonenden van een luchthaven, 
enerzijds, en het recht van het individu op eerbiediging van zijn privéleven, dat het recht 
omvat op een gezonde leefomgeving, anderzijds.

Bovendien zal de inmenging van de overheid slechts toegestaan kunnen worden mits er 
concrete  en  daadwerkelijke  maatregelen  worden  getroffen  om de  negatieve  gevolgen 
ervan in te dijken. Het Europees Verdrag strekt immers tot de bescherming van rechten, 
die niet theoretisch of denkbeeldig, maar wel concreet en werkelijk zijn. Bijgevolg moet 
de overheid concreet optreden om de hinder te verminderen die is veroorzaakt door de 
maatregelen die als inmenging kunnen worden aangemerkt. De overheid mag zich er niet 
toe beperken bepaalde maatregelen te plannen of te voorzien om de schadelijke gevolgen 
van een inmenging te verminderen,  teneinde te ontsnappen aan de kritiek het recht op 
eerbiediging van het privé- en gezinsleven te hebben geschonden. De uitvoering van die 
maatregelen zal bovendien gelijktijdig moeten verlopen met de inmenging en de nega-
tieve gevolgen ervan. Zolang die maatregelen niet concreet zijn uitgevoerd, zal het indi-
vidu  de  bescherming  van  artikel  8  van  het  Europees  Mensenrechtenverdrag  kunnen 
aanvoeren. De maatregelen van de overheid om de hinder te verminderen, zullen pas een 
rol  kunnen  spelen  in  de  beoordeling  van  het  billijk  evenwicht  tussen  de  kwestieuze 
belangen en het evenredige karakter  van de inmenging,  mits zij  een concreet karakter 
hebben. De bodemrechter zal niet naar recht het bestaan kunnen uitsluiten van een aantas-
ting van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, en bijgevolg het recht op 
schadevergoeding voor de ondergane hinder, zolang de voorgestelde maatregelen om de 
schadelijke gevolgen van de inmenging te temperen geen concrete vorm zullen hebben 
aangenomen. De overheid kan zich in geen geval ervan afmaken door maatregelen aan te 
kondigen  die  de  aantastingen  van  het  voornoemde  recht  verminderen.  Zij  moet  alle 
nuttige  en  concrete  maatregelen  nemen  om ze  daadwerkelijk  uit  te  voeren  en  zulks, 
zonder dat van de betrokken personen kan wordt geëist dat zij nalaten kritiek te uiten op 
de voorgestelde maatregelen of dat zij actief meewerken aan de totstandkoming ervan, of 
nog zonder dat hen kan worden verweten dat zij de afloop afwachten van de voor de 
rechtscolleges ingestelde procedures die de wetgever heeft ingevoerd, teneinde de wettig-
heid van de maatregelen van de administratieve overheid te toetsen. Het recht op eerbiedi-
ging van het privé- en gezinsleven is dus miskend wanneer de inmenging voorafgaat aan 
de implementatie van de maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Dit 
moet voor elke eiser afzonderlijk worden nagegaan.

Uit de overwegingen van het arrest blijkt, enerzijds, dat tal van maatregelen, die door 
de (eerste verweerder) zijn genomen en door het arrest in aanmerking zijn genomen om de 
redelijkheid te beoordelen van de inmenging van (die verweerder) in het privé- en gezins-
leven van de omwonenden van het vliegveld van Bierset, nooit concreet zijn toegepast 
omdat ze werden vernietigd, ofwel door de Raad van State, ofwel door het Arbitragehof, 
en, anderzijds, dat de uitvoeringsbesluiten van het decreet van 29 april 2004, dat werd 
uitgevaardigd ten gevolge van de verschillende beroepen die voor de Raad van State of 
voor  het  Arbitragehof  tegen  de  eerste  maatregelen  waren  ingesteld  en  met  succes 
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bekroond werden,  nog niet waren genomen bij de uitspraak van het arrest,  hoewel  de 
nachtvluchten van TNT en de daaruit voortvloeiende hinder op 1 maart 1998 begonnen 
waren. Het bestreden arrest stelt tevens vast dat andere maatregelen andermaal werden 
genomen of gewijzigd “en dat, zelfs, bepaalde concrete maatregelen nog steeds niet in de 
praktijk merkbaar zijn”, “dat de concrete maatregelen m.b.t. de geluidsisolatie niet klaar 
waren toen de vluchten van de (derde verweerster)  begonnen”, dat  die geluidsisolatie-
maatregelen “oorspronkelijk geen betrekking hadden op de meest blootgestelde zone van 
het GBP, waarvoor enkel maatregelen van terugkoop waren gepland”, dat de eerste speci-
fieke procedure met het oog op de terugkopen terstond voor de Raad van State aange-
vochten en vernietigd werd,  “dat er aarzelende pogingen zijn ondernomen om de vier 
zones cartografisch duidelijk af te bakenen”, aangezien de maatregelen verschilden naar 
gelang van  de betrokken  zone.  Die  vaststellingen  impliceren dat de  betrokken  omwo-
nenden niet konden weten welke maatregel op hen van toepassing was en dat de overheid 
hen dus niet daadwerkelijk en concreet bescherming heeft geboden. Het bestreden arrest 
heeft dus niet naar recht kunnen beslissen dat het billijk evenwicht in acht was genomen 
en dat er geen grond bestond om een schending van artikel 8 van het Europees Mensen-
rechtenverdrag in  aanmerking  te  nemen (schending van  artikel  8  van  het  Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden)

Althans  heeft  het  arrest  niet  naar  recht  kunnen  beslissen  dat,  in  de  jaren  vóór  de 
uitspraak, het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven, waarin het recht op een 
gezonde  leefomgeving  is  vervat,  nooit  is  miskend  (schending  van  artikel  8  van  het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden). Ten 
slotte heeft het arrest niet naar recht kunnen uitsluiten dat er sprake was van een schen-
ding van artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag ten aanzien van alle eisers, 
afzonderlijk beschouwd, zonder vast te stellen dat de door de (eerste verweerder) voorge-
stelde maatregelen te hunnen aanzien concreet waren ingevuld (schending van artikel 8 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden). 

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 (vóór de wijziging ervan bij de bijzondere wet van 9 maart 2003), 2 en 

9, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 14 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 mei 1999) en 17, § 1 en 2, 

van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;
- de artikelen 10, 11, 16, 22, 23, 142, 144, 145 en 149 van de Grondwet;
-  artikel  8  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;

- artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 
1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de gelijkheid ten aanzien van de openbare 
lasten, vastgelegd door de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat de eisers omwonenden zijn van het vliegveld 

van Luik-Bierset; dat (de eerste verweerder), nadat hij in 1991 de vennootschap Tractebel 
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met een economische studie had belast, besliste er een activiteit van luchtvrachtvervoer op 
te  zetten  die  24  uur  op  24  operationeel  zou  zijn;  dat  de  (eerste  twee  verweerders) 
overeenkomsten  hebben  gesloten  met  luchtvrachtoperatoren,  namelijk  met  de 
vennootschap  CAL  op  een  onbepaalde  datum  en  met  het  koerierbedrijf  TNT op  26 
februari 1996; dat de vennootschap CAL in mei 1996 haar eerste nachtvluchten uitvoerde; 
dat de vennootschap TNT in maart 1998 met haar nachtvluchten begon; dat de eisers voor 
het hof van beroep herstel van de schade vorderen die zij door de geluidshinder van de 
nachtvluchten  ondergaan;  “dat  de  door  het  vliegveld  van  Bierset  veroorzaakte  hinder 
ondraaglijk is in bepaalde zones” dat de Waalse regering, in het kader van de beheersing 
van  de  hinder  een  geluidblootstellingsplan  (GBP)  heeft  opgemaakt;  dat  de  (eerste 
verweerder) bij een besluit van 10 september 1998 tot afbakening van de eerste zone van 
het plan m.b.t. de blootstelling aan de geluidshinder van de luchthaven van Bierset (zone 
A), de zone heeft bepaald waar de omwonenden blootgesteld zijn aan geluidshinder van 
70 dB(A) of meer; dat de Waalse regering, bij een besluit van dezelfde datum tot bepaling 
van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling 
aan geluidshinder (zone A) van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren, 
voorziet in de terugkoop van de in die zone gelegen panden; dat een besluit van de Waalse 
regering, op 26 november 1998, bepaalt dat aan de huurders in zone A een verhuispremie 
en aan sommige huurders een vergoeding voor handelsverstoring wordt toegekend; dat de 
Raad van State, in een arrest van 15 januari 1999 het besluit tot afbakening van de zone A 
van het geluidblootstellingsplan geschorst heeft, waarvan de vernietiging door een omwo-
nende  werd  gevorderd.  De  Raad  van  State  was  immers  van  oordeel  dat  een  middel 
volgens hetwelk het Waalse Gewest niet wettelijk gemachtigd was een dergelijk besluit 
uit te vaardigen, ernstig genomen moest worden; dat de Raad van State bij een arrest van 
24 februari 2000, het besluit van 10 september 1998 tot vaststelling van het rechtsstelsel 
van zone A heeft vernietigd, op grond dat de in de aanhef aangevoerde dringende noodza-
kelijkheid  niet  verantwoordde  dat  de  bestreden akte  niet  voor  advies  aan de  afdeling 
wetgeving  van  de  Raad  van  State  werd  voorgelegd;  dat  de  Waalse  regering  andere 
besluiten tot  afbakening van de zones heeft  uitgevaardigd:  een besluit  van 19 oktober 
2000 tot afbakening van zone A en een besluit van 20 december 2000 tot afbakening van 
zone B,  die  allebei  werden  vernietigd  door  een arrest  van  de Raad van  State  van  12 
november 2002, nadat de Raad van State de toepassing ervan had geschorst bij arrest van 
10 augustus 2001; een besluit van 20 december 2000 dat de juridische regeling vastlegde 
van de bewoonde onroerende goederen in zone A, dat werd vernietigd bij een arrest van 
de Raad van State van 24 oktober 2002; een besluit van 31 mei 2001 tot bepaling van 
begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van 
het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressor-
terende luchthavens, waartegen een beroep tot vernietiging bij de Raad van State is inge-
steld; twee besluiten van 18 april 2002 tot afbakening van de zone A en B van het plan 
m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, waarvan de uitvoering werd geschorst door een 
arrest van de Raad van State van 30 januari 2003; dat het Waals Gewest, bij decreten van 
1 april 1999 en 25 oktober 2001, tot wijziging van de wet van 18 juli 1973 betreffende de 
bestrijding van de geluidshinder, door daarin een artikel 1bis in te voegen, verschillende 
zones m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder, met de daarbij horende begeleidingsmaat-
regelen, heeft afgebakend; dat het Arbitragehof, bij arrest nr. 51 van 30 april 2003, de 
gedeeltelijke vernietiging heeft uitgesproken van artikel 1bis van de wet van 18 juli 1973, 
gewijzigd bij de voornoemde decreten van het Waalse Gewest, m.b.t. de afbakening van 
zone B waar de omwonenden geluidshinder tussen 65 en 70 dB(A) ondergaan; dat het 
decreet van het Waalse Gewest van 29 april 2004, dat nog niet was bekendgemaakt toen 
de zaak in beraad werd genomen, voorzag in een nieuwe geluidsindicator en een nieuw 
geluidblootstellingsplan  heeft  opgemaakt  dat  een  ontwikkelingsplan  op  lange  termijn 
(OPLT) omvat, overeenstemmend met het maximale gebruik van de luchthaven, en een 
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geluidblootstellingsplan op middellange termijn, zijnde tien jaar (GBP) omvat, dat voor-
ziet in de afbakening van de vier zones A tot D, die moeten worden vastgesteld volgens 
maximale geluidsniveaus “recht tegenover de vaste geluidsmeters”, en in een regel van 
maximum tien overschrijdingen van het maximale  geluidsniveau per dag; dat,  volgens 
voornoemd decreet,  behalve voor  de zone A van het OPLT,  binnen de woningen  een 
geluidsniveau van hoogstens 45 dB (A) wordt gewaarborgd, onder voorbehoud van de 
regel van maximum tien overschrijdingen per dag; dat sommige inwoners van de zones A 
en B, de keuze hebben tussen de terugkoop van hun woning of de geluidsisolatie ervan; 
dat voor de omwonenden binnen de zone A die thans al geluidsniveaus van 70 dB(A) of 
meer ondergaan, uitsluitend wordt voorzien in de terugkoop; dat de bewoners van zone D, 
die het minst door de geluidshinder wordt getroffen, een premie zullen ontvangen; dat de 
voormalige zones C en D nog niet concreet zijn afgebakend en dat geen enkele inwoner 
van die voormalige zones al concrete maatregelen heeft genoten; dat het decreet van 29 
april 2004, op zichzelf, geen oplossing biedt voor de concrete problemen van de toepas-
sing van de maatregelen die in de toepassingsbesluiten zullen moeten worden verduide-
lijkt; “dat louter aan de hand van de bepalingen van dit decreet, het niet mogelijk is de 
details van het subjectief recht van elke omwonende op een terugkoop of op een geluids-
isolatie te omschrijven”

het  bestreden arrest  stelt  vervolgens  vast  dat  de  oorspronkelijke  vorderingen  op  de 
volgende  juridische  grondslagen  zijn  gebaseerd:  “A.  Artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek:  de  centrale  juridische  grondslag  van  de  vordering  is  artikel  1382  van  het 
Burgerlijk  Wetboek.  Alle overige  middelen worden in  het kader  van dat  artikel  of in 
samenhang met dat artikel aangevoerd, zoals met name het geval is voor artikel 8 van het 
Verdrag.  Om dat artikel  in aanmerking te kunnen nemen,  moeten traditiegetrouw drie 
factoren voorhanden zijn, namelijk 1) de fout, 2) de schade, en 3) het oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade. Wat de fout betreft, de eerste factor voor de toepassing van 
voornoemd artikel 1382, zijn er twee bestanddelen mogelijk: ofwel een fout die bestaat in 
een onwettigheid, ofwel een fout die wordt beoordeeld volgens een gedragsnorm, zijnde 
een handelwijze die geen normaal bedachtzame en omzichtige handelwijze is. Alle door 
de omwonenden aangevoerde onwettigheden ressorteren onder het eerste bestanddeel van 
de fout.

B. Artikel 8 van het Verdrag: het eerste lid van dat artikel bepaalt dat ‘eenieder recht 
heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisse-
ling’. In dit geschil wordt het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven aange-
voerd. Het tweede lid van dat artikel preciseert dat een inmenging van een openbaar gezag 
in de uitoefening van dit recht slechts is toegestaan indien die inmenging ‘bij de wet is 
voorzien’ en “in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veilig-
heid, … of het economisch welzijn van het land, … de bescherming van de gezondheid … 
of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’. Die zinsnede wordt 
traditiegetrouw aldus uitgelegd dat die inmenging mogelijk is indien zij wettig is en in 
verhouding staat tot andere gewettigde doeleinden. Hier dient te worden vastgesteld dat 
het probleem van de wettigheid van de maatregel ook in deze fase opduikt.

C. Voorlopige gevolgen voor de komende analyse: aldus vertoont de aanwezigheid van 
een onwettigheid van de maatregelen een belang, zowel in de context van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek als in de context van artikel 8 van het Verdrag, in zoverre, in het 
geval van laatstgenoemd artikel, de vaststelling van een onwettigheid van de inmengings-
maatregel  die  inmenging  al  onaanvaardbaar  kan  maken.  (...)  De  redenering  die  kan 
worden gevolgd over artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol is volstrekt parallel. Het 
eerste  lid  van  dat  artikel  luidt  immers  als  volgt:  ‘Alle  natuurlijke  of  rechtspersonen 
hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom 
worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden 
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neergelegd  in  de wet  en in  de algemene  beginselen  van het internationaal  recht’.  Het 
tweede lid preciseert  dat  die bepalingen ‘het recht (niet)  zullen aantasten (…) om die 
wetten toe te passen (die) (…) noodzakelijk (zijn)(…) om toezicht uit te oefenen op het 
gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling 
van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren’. In deze fase kan men tot de 
slotsom komen dat  het  onontbeerlijk is eerst  alle gronden van  onwettigheid  te  onder-
zoeken die de omwonenden aanvoeren alvorens terug te komen om de toepassing van de 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 8 van het Verdrag”,

vervolgens verklaart het bestreden arrest de vorderingen niet-gegrond “in zoverre ze 
ertoe strekken onwettigheden of nietigheden te doen uitspreken die in oorzakelijk verband 
staan met de centrale grondslag van de op een ongeoorloofde gedraging of een onevenre-
dige inmenging gebaseerde hoofdvordering; in zoverre ze berusten op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag en artikel 1 van 
het eerste aanvullend Protocol; in zoverre ze berusten op de theorie van de burenhinder” 
en veroordeelt de eisers in de kosten van de vennootschap SAB, van de vennootschap 
TNT en van  het  Waalse  Gewest,  waarbij  het  arrest  bindend wordt  verklaard  voor  de 
vennootschap Belgocontrol, voor de Belgische Staat en voor de vennootschap CAL.

Het bestreden arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
(1)  De  vernietigingsarresten  van  de  Raad  van  State  en  het  arrest  van  gedeeltelijke 

vernietiging, gewezen door het Arbitragehof: “A priori lijkt het dat de arresten (van de 
Raad van State) zijn opgetreden tegen, ofwel een gebrek aan duidelijke machtiging om de 
bestreden beschikkingen te nemen, ofwel een vormgebrek ofwel een gebrek in de motive-
ring van de maatregel. Het lijkt ook dat de vernietigde maatregelen op nagenoeg dezelfde 
wijze konden worden hernomen nadat de nodige correcties waren aangebracht. Hoe dan 
ook, al zouden die arresten, in se, fouten van (eerste verweerder) uitmaken, dan nog moet 
de analyse voor de onwettigheden worden voortgezet door te verwijzen naar het volgend 
punt III van het arrest; de vernietiging door het Arbitragehof in zijn arrest nr. 51 van 30 
april 2003 betreft enkel de afbakening van zone B in het licht van een discriminatie die 
berust op het enige criterium van een gelijkaardige toestand, gesloten deuren en ramen, 
voor  de  omwonenden  van  zone B vergeleken  met  de  omwonenden  van  zone A.  Het 
betreft hier dus een volstrekt marginale vernietiging in vergelijking met het geheel van de 
middelen die voor het Arbitragehof werden aangevoerd in de twee procedures die, tot op 
vandaag, aanleiding hebben gegeven tot een arrest van dit hof (...). (...) Hoewel het (Arbi-
trage)hof vermeldt dat het niet aan dat hof staat ‘een beoordeling te geven van de conclu-
sies  van  de  verschillende  door  de  deskundigen  opgemaakte  rapporten’  ‘stelt  het  (…) 
echter vast dat geen enkel van die rapporten de conclusie wettigt dat de omwonenden van 
de luchthaven van Bierset in hun woning zouden kunnen leven zonder dat hun recht op 
eerbiediging van hun privéleven op buitensporige wijze zou worden aangetast, wanneer 
zij worden blootgesteld aan geluidshinder die tussen 65 en 70 dB(A) bedraagt. (…)’ Ook 
al kan de voornoemde vernietiging in deze fase als een fout worden aangemerkt, dan nog 
moet de analyse ook worden voortgezet door te verwijzen naar punt III van het arrest dat 
onmiddellijk volgt”;

(2) “Analyse van die onwettigheden in verhouding tot artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en de artikelen 8 van het Verdrag en 1 van het eerste aanvullend Protocol. In 
theorie:  bovendien  zouden die  onwettigheden,  om met  goed  gevolg  in  aanmerking  te 
kunnen  worden  genomen,  ook  nog  in  het  kader  van  de  voornoemde  artikelen  vervat 
moeten  zijn.  In  het  kader  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek  heeft  het  in 
aanmerking nemen van een onwettigheid slechts belang als zij in oorzakelijk verband kan 
worden gebracht met de aangevoerde schade.  (...)  A priori zou een onderscheid kunnen 
worden gemaakt tussen de aangevoerde onwettigheden ten aanzien van de handelingen of 
beslissingen om de nachtvluchten mogelijk of eenvoudiger te maken en de onwettigheden 
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die worden aangevoerd ten aanzien van de handelingen of beslissingen die ertoe strekken 
de door de nachtvluchten veroorzaakte hinder te verhelpen; enkel de onwettigheden van 
de eerste categorie kunnen immers een oorzakelijk verband met de aangevoerde schade 
vertonen; voor de onwettigheden van de tweede categorie is er geen oorzakelijk verband 
met de schade, aangezien de doelstelling, in dit geval, omgekeerd is, namelijk de hinder te 
verhelpen en niet hem te veroorzaken. In het kader van de voornoemde artikelen 8 en 1 
kan  een  vrij  gelijklopende  redenering  worden  uitgewerkt;  die  artikelen  staan  slechts 
wettige  inmengingen  toe.  De  aangevoerde  onwettigheden  kunnen  in  twee  categorieën 
worden  ingedeeld,  namelijk  de  onwettigheden  betreffende  de  totstandkoming  en  het 
vergemakkelijken van de inmenging zelf, en de onwettigheden die betrekking hebben op 
de maatregelen om de inmenging in het beschermde recht te verhelpen of te temperen. In 
dit  opzicht  kunnen  enkel  de  eerste  onwettigheden,  in  het  raam van  die  artikelen,  in 
aanmerking worden genomen als een bruikbare onwettigheid”;

(3) “In de praktijk: uit de analyse die in het voorgaande punt II werd gemaakt, volgt dat 
de  meeste  aangevoerde  onwettigheden  in  se  reeds  niet  als  bruikbaar  kunnen  worden 
aangemerkt; overigens vallen de enige onwettigheden die op basis van hun intern onder-
zoek niet kunnen worden uitgesloten, namelijk de onwettigheden die zijn afgeleid uit de 
vernietigingsarresten  van  de  Raad  van  State  en van  het  Arbitragehof,  duidelijk  in  de 
tweede categorie, namelijk dat die onwettigheden geen oorzakelijk verband met de aange-
voerde schade vertonen; ter herinnering: het Arbitragehof is geenszins opgetreden tegen 
de nachtvluchten op zichzelf, maar enkel tegen de afbakening van zone B in zoverre de 
omwonenden  uit  die  zone  in  een  gelijkaardige  toestand  verkeren  als  die  uit  zone  A 
doordat zij met gesloten deuren en ramen moeten leven. Aldus bestaat de enige fout die in 
aanmerking moet worden genomen in een miskenning van het gelijkheidsbeginsel tussen 
de omwonenden uit zone A en die uit zone B i.v.m. de omstandigheid dat zij met gesloten 
deuren en ramen moeten leven, maar zonder dat het beginsel zelf van een afbakening van 
de zones, de in aanmerking genomen geluidsindicator of nog de maatregelen voor terug-
koop of geluidsisolatie daarbij in het gedrang komt;  in dat opzicht rijst de vraag welk 
verband er bestaat tussen de aangevoerde schade en de enige miskenning die door het 
Arbitragehof in aanmerking is genomen en zulks, des te meer daar voornoemd arrest van 
het Arbitragehof helemaal niet preciseert hoe die discriminatie verholpen kan worden (...); 
ook rijst de vraag welke precieze schade zou kunnen worden aangevoerd die een toerei-
kend oorzakelijk verband heeft met de enige miskenning die het Arbitragehof in aanmer-
king heeft genomen; dienaangaande zetten de omwonenden helemaal niet uiteen welke 
specifieke schade zou zijn veroorzaakt door die discriminatie die, hoe dan ook, slechts 
enkele van de bij de zaak betrokken omwonenden zou kunnen treffen (...); wat de arresten 
van de Raad van State betreft, strekten de vernietigde bepalingen er enkel toe de veroor-
zaakte hinder te verhelpen en niet hem te doen ontstaan of te vergemakkelijken; boven-
dien konden de vernietigde bepalingen, wat de grond van de zaak betreft,  op identieke 
wijze  worden  overgenomen,  aangezien de vernietigingen  slechts zijn  uitgesproken  om 
redenen van  gebrek aan machtiging,  vormgebrek  of  gebrek  in  de redengeving;  in  dat 
opzicht is het oorzakelijk verband tussen de geleden schade en de fout niet voldoende 
bewezen”;

(4) “De redenering van de eerste rechters over het oorzakelijk verband: “Wat de maat-
regelen betreft die door de Raad van State of het Arbitragehof werden vernietigd, strekten 
deze enkel ertoe de geluidshinder te beheersen en, indien ze waren toegepast, hadden ze 
de toestand van veel omwonenden zeker kunnen verbeteren; bovendien moet er worden 
verwezen naar hetgeen hieronder zal worden gezegd betreffende het concrete onderzoek 
van  de  terugkoop-  en  geluidsisolatiemaatregelen  door  nu  reeds,  in  deze  fase,  erop  te 
wijzen dat de (eerste verweerder), in weerwil  van de vernietigingen door die rechtscol-
leges,  de  maatregelen  die  hij  wilde  nemen  verder  heeft  doorgevoerd;  zo  zijn,  meer 
bepaald, de maatregelen van terugkoop blijven doorgaan, behalve tijdens een schorsings-
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periode van enkele maanden die was opgelegd door een arrest van de Raad van State; 
aldus is het oorzakelijk verband tussen de uitgesproken vernietigingen en de aangevoerde 
schade niet afdoende bewezen”;

(5)  Betreffende  de “eerste  maatregelen  van het Waalse  Gewest  in het  raam van  de 
beheersing van de geluidshinder.  De definitie van het GBP en de praktische gevolgen 
ervan: (...) het komt er niet meer op aan te weten of de genomen maatregelen strookten 
met een machtigingsnorm of met formele motiveringsregels, maar de grond zelf van die 
maatregel moet worden bekeken; laatstgenoemde opmerking geldt voor de hele analyse 
die zal volgen m.b.t. de maatregelen die genomen zijn om de geluidshinder te beheersen; 
overigens kan, in het raam van de geluidbeheersingsmaatregelen, de (eerste verweerder) 
evenmin worden verweten dat hij de oorspronkelijk genomen maatregelen heeft gewijzigd 
indien zowel de oorspronkelijke maatregelen als de latere geen fout opleverden. Het is ten 
slotte geenszins  de bedoeling de manifeste  geluidshinder  die de omwonenden van het 
vliegveld  van  Bierset  ondergingen  en  de  mogelijke  gevolgen  van  die  hinder  voor  de 
gezondheid te minimaliseren; de enige vraag, in deze fase, is of de maatregelen voor de 
beheersing van die hinder al dan niet een fout opleveren”;

(6) “Eerst dient erop gewezen dat er geenszins kritiek kan worden geuit op het basis-
principe van de totstandkoming van het GBP, dat namelijk erin bestaat een onderscheid te 
maken tussen geluidzones rond de luchthaven volgens de omvang van de geluidshinder; 
het beginsel van de vier in die logica onderscheiden zones en de omstandigheid dat voor 
elke zone maatregelen worden getroffen is evenmin foutief; (...) aangaande de eerste afba-
keningen van de zones kan er eerst op worden gewezen dat de partijen bij de zaak ermee 
akkoord gingen te verklaren dat de vrij vlug gemaakte afbakeningen (...) betrekkelijk goed 
overeenstemden met de vaststellingen die de gerechtsdeskundige Plom heeft gedaan toen 
hij de hinder in verscheidene categorieën indeelde; voor het overige zijn er, inderdaad, 
aarzelende  pogingen  geweest  om  de  zones  cartografisch  nauwkeurig  af  te  bakenen; 
hoewel die aarzelende pogingen voor sommige omwonenden heel erg belangrijk waren, is 
niet voldoende aangetoond dat die opeenvolgende afbakeningen foutief waren en, meer 
bepaald,  dat  de  gevolgde  handelwijze  niet  de  handelwijze  zou  zijn  geweest  van  een 
normaal bedachtzame en omzichtige administratie die in een zelfde toestand verkeert; die 
aarzelende pogingen werden ook bijgestuurd door de toepassing van een gelijkheidsbe-
ginsel;  wat betreft de maatregelen die oorspronkelijk voor elke zone werden genomen, 
zien we niet in wat er fout was om de handelwijze die erin bestond om voor zone A terug-
koopmaatregelen te plannen en voor de drie overige zones die minder te lijden hebben 
onder de geluidshinder geluidsisolatiemaatregelen te plannen; die maatregelen waren ook 
begeleid door andere maatregelen die ertoe strekten de huurders van zone A een verhuis-
premie  toe  te  kennen  en  voorzagen  in  een  vergoeding  voor  handelsverstoring voor 
sommige omwonenden  (...).  Sommige omwonenden hebben die specifieke maatregelen 
genoten (...); voor het overige, zonder verder in details te treden, hetgeen een diepgaande 
analyse van sommige beroepen voor de Raad van State zou vergen, is het evenmin foutief 
om, in beginsel, enclaves te plannen die om stedenbouwkundige redenen in een andere 
zone opgenomen kunnen worden; ten slotte heeft de (eerste verweerder) in de mogelijk-
heid  voorzien  dat  de  omwonenden  specifieke  geluidsmaatregelen  voor  hun  woning 
kunnen aanvragen,  met een mogelijkheid tot verandering van zone naar gelang van de 
verkregen resultaten”;

(7)  Wat  betreft  de  “eerste  terugkoopmaatregelen.  De  theoretische  beslissing  om te 
opteren voor  een principe van vrijwillige  terugkoop veeleer  dan voor  een gedwongen 
maatregel zoals een onteigening ten algemenen nutte is, in se, geen foutieve beslissing 
ook al kunnen de inwoners van zone A, in werkelijkheid, redelijkerwijs geen derde koper 
voor  hun  pand  vinden;  een  procedure  van  vrijwillige  terugkoop  is  niet  noodzakelijk 
minder gunstig voor de ingezetene; (...) wat betreft de eerste specifieke procedure die voor 
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de terugkopen was gepland, namelijk waarbij notarissen zouden optreden om het goed te 
schatten, dient te worden vastgesteld dat ze onmiddellijk voor de Raad van State werden 
aangevochten; het beroep voor de Raad van State heeft weliswaar geleid tot de nietigheid 
van die procedure, maar louter op grond dat de overheid die deze procedurenorm had 
uitgevaardigd  daartoe niet  uitdrukkelijk  gemachtigd  was;  als  we  ons toespitsen op de 
praktische toepassing die van die maatregel kon worden gemaakt, zien we niet in waarom 
de geplande procedure foutief was; reeds in deze fase is het interessant te zien wat  er 
gebeurd  is  ten  gevolge  van  de  vernietiging  van  die  procedure;  uiteindelijk  heeft  het 
Waalse Gewest geopteerd voor een gewone traditionele onderhandelde procedure zoals 
bij een gewone verkoop; thans beweren de omwonenden dat de procedure niet voldoende 
waarborgen  biedt;  dat  is  een vrij  paradoxale  houding gelet  op hetgeen er  voordien  is 
gebeurd; hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat de opeenvolgende procedures die 
door  het  Waalse  Gewest  zijn  uitgewerkt,  wat  betreft  de  grond  van  de reglementering 
ervan, geen fout opleverden en geen fout opleveren; wat de concrete realisatie van de 
maatregelen en de individuele beslissingen tot terugkoop betreft, beperken de betrokken 
omwonenden zich tot beweringen (...) of tot een feitenrelaas dat niet nauwkeurig genoeg 
is om uit te maken of er sprake van een fout is, of nog voeren zij marginale toestanden aan 
die het Waalse Gewest niet als fout kunnen worden toegerekend (...). Het hof (van beroep) 
kan slechts vaststellen dat de partijen het feitelijk oneens zijn betreffende de werkwijze 
van het Waalse Gewest of van de instellingen, waaronder de SOWAER (Waalse maat-
schappij voor Luchthavens), die door dat gewest met de terugkopen zijn belast; er kan 
trouwens op gewezen worden dat de meeste omwonenden die aanvoeren dat de terugkoop 
van hun pand nog niet  gebeurd is,  niet  duidelijk uiteenzetten welke  moeilijkheden  de 
procedure opleverde (...); wat meer bepaald de prijzen voor de terugkopen betreft, wordt 
niet het bewijs geleverd dat het Waalse Gewest om degenen die door dat gewest met de 
prijsbesprekingen  waren  belast,  fouten  zouden begaan  of  zich aan misbruiken  zouden 
schuldig maken; de omwonenden leveren evenmin het bewijs van de aangevoerde enorme 
moeilijkheden om een nieuw onroerend goed aan te kopen; de beschikkingen die in kort 
geding te Namen zijn uitgesproken (...) pleiten veeleer voor de tegenovergestelde ziens-
wijze”;

(8)  Wat  beftreft  de  “eerste  geluidsisolatiemaatregelen”,  in  hoofdzaak:  het  Waalse 
Gewest  heeft  geluidsisolatietests  op woningen  laten uitvoeren,  de  maatregelen  leveren 
geen fout op; “ bovendien is de omstandigheid dat de SOWEAR daarna de uitvoering van 
de  geluidsisolatiewerken  toegewezen  kreeg  niet  in  se  foutief  in  zoverre  het  Waalse 
Gewest niet betwist dat zijn globale aansprakelijkheid bij de beheersing van de geluids-
hinder nog steeds kan worden aangevoerd”;

(9)  Wat  betreft  “het  samenvallen  van  de maatregelen  met  het  begin  van  de nacht-
vluchten”: “De minister die bevoegd is voor het beheer van de luchthaven-aangelegen-
heden heeft de Waalse regering een nota van 30 april 1998 bezorgd (...) met daarin het 
‘het  kaderprogramma  ter  bevordering  van  de  luchthavenactiviteiten  in  het  Waalse 
Gewest’; die nota behandelt uitgebreid het probleem van de controle en van de beheersing 
van het  geluid in  de zones van  het GBP; zij  vermeldt  de  indicatoren,  de theoretische 
grenzen van de zones en de te nemen stedenbouwkundige maatregelen; die nota is voor-
gelegd aan de Waalse regering opdat zij de principes ervan zou goedkeuren; zij vermeldt 
dat zij vergezeld is van een ontwerp van besluit tot afbakening van de eerste zone m.b.t. 
blootstelling aan het geluid, zijnde zone A, en van een ontwerp van eenzijdige aankoopbe-
lofte voor die zone, welke ontwerpen moeten worden voorgelegd aan de betrokken sche-
pencolleges om hen vlug bij de te nemen beslissingen te betrekken (...); uit die nota blijkt 
dat de administratie van het Waalse Gewest al op dat ogenblik, dus nagenoeg gelijklopend 
met het begin van de nachtvluchten, de krijtlijnen had getrokken van het te voeren beleid 
m.b.t. tot de beheersing van het geluid; bovendien werden de praktische besluiten voor de 
terugkoopmaatregelen genomen op 10 september 1998, dus amper meer dan zes maanden 
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na het begin van de nachtvluchten; aldus voorzagen twee besluiten van dezelfde datum 
respectievelijk in de afbakening van zone A en in de procedure van terugkoop met mede-
werking van notarissen voor de vaststelling van de prijs; (...) er dient ook vastgesteld dat 
de meest dringende concrete maatregelen, namelijk die welke betrekking hebben op het 
beheer van het luchtverkeer en op de beheersing van het geluid in de meest blootgestelde 
zone van het GBP, nagenoeg gelijktijdig werden genomen, namelijk binnen een redelijke 
termijn gelet op het begin van de activiteiten van de (derde verweerster)”;

(10) Wat betreft “de maatregelen die niet samenvielen met het begin van de vluchten 
van  (de  derde  verweerster)”:  “De  concrete  geluidsisolatiemaatregelen  waren  nog  niet 
klaar toen de nachtvluchten begonnen; nochtans oordeelt het hof (van beroep) dat er op 
dat vlak geen fout is gebeurd, en zulks op de volgende gronden: oorspronkelijk hadden de 
geluidsisolatiemaatregelen geen betrekking op de meest blootgestelde zone van het GBP, 
waarvoor enkel maatregelen van terugkoop waren gepland; voor de concrete uitwerking 
van de geluidsisolatiewerken waren haalbaarheidstests nodig alvorens ze op grote schaal 
uit te voeren; dat soort werk vereiste een actieve en positieve medewerking van de omwo-
nenden (...); als we de situatie van de omwonenden van het vliegveld van Bierset verge-
lijken  met  die  van  omwonenden  van  andere  luchthavens,  moeten  we  vaststellen  dat 
concrete geluidsisolatiemaatregelen redelijkerwijs slechts een zekere tijd in beslag moeten 
nemen voordat ze worden uitgevoerd (...); uit die analyse volgt dat een fout bij het doen 
samenvallen van de maatregelen niet in aanmerking kan worden genomen voor de periode 
van het begin van de vluchten van de (derde verweerster)”;

(11) “Wat betreft het verdere tijdsverloop moeten we er eerst op wijzen dat het Waalse 
Gewest niet kan worden verweten niet regelgevend te zijn opgetreden; we kunnen immers 
meer bepaald op het volgende wijzen (...), naast de talrijke maatregelen om de geluidsiso-
latiewerken te omschrijven en te organiseren: met toepassing van de twee voornoemde 
besluiten van 24 september 1998 tot afbakening van zone A en tot vaststelling van een 
procedure van terugkoop, de goedkeuring, op 6 oktober 1998, van het reglement van de 
notarissen;  (...)  begeleidingsmaatregelen  voor  de huurders,  waaronder  een  premie  van 
150.000 frank;  (...)  een decreet  tot  wijziging  van  de wet  18 juli  1973 betreffende  de 
bestrijding van de geluidshinder; (...) een besluit tot vaststelling van de begeleidingsmaat-
regelen voor handelsverstoring; (...) de nieuwe afbakening van zone A (...); (...) de afbake-
ning van zone B en een nieuwe procedure van terugkoop; drie decreten van 8 juni 2001, 
(...) een eerste decreet betreffende de gewestelijke luchthavens dat met name bepaalt dat 
het vliegveld van Bierset 24 uur op 24 open blijft, een tweede decreet dat de wet van 18 
juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder wijzigt, en een derde decreet dat 
een onafhankelijke overheid instelt voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder 
van luchthavens; (...) de totstandkoming van een geluidsisolatieprocedure in zone B (...); 
een decreet tot wijziging van de voornoemde wet van 18 juli 1973 dat een gelijkheidsbe-
ginsel ten aanzien van de geluidshinder invoert; (...) een besluit betreffende de uitoefening 
van de aan de SOWEAR toegewezen taken; (...) nieuwe afbakeningen van de zones A en 
B; in november 2002 krijgt de SOWEAR, ten gevolge van de vernietiging van de terug-
koopprocedure, de opdracht te onderhandelen over de terugkopen door een klassieke en 
individuele  verkoopprocedure;  (...)  een  nieuwe  afbakening  van  zone  A,  aangezien  de 
Raad van State de vorige afbakening had geschorst; een besluit dat voorziet in administra-
tieve  sancties  voor  de  luchtvaartmaatschappijen  die  sommige  geluidsdrempels  zouden 
overschrijden; de goedkeuring, op 28 april 2004, van een nieuw decreet van het Waalse 
Gewest tot wijziging van de voornoemde wet van 18 juli 1973”;

(12) “Weliswaar moet er, nadien, worden nagegaan of de omstandigheid dat sommige 
maatregelen vernietigd, hernomen, gewijzigd zijn en dat, zelfs, sommige concrete maatre-
gelen nog steeds niet in de praktijk merkbaar zijn, toe te schrijven is aan een fout van het 
Waalse  Gewest;  aangezien  er  geen  voorafgaande  fout  van  de  (eerste  verweerder)  in 
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aanmerking  is  genomen,  kunnen  de  voornoemde  omstandigheden  dienaangaande  niet 
worden beoordeeld zonder rekening te houden met het gedrag van de omwonenden; over 
dat precieze punt  kunnen we  op de onderstaande gegevens  wijzen:  zelfs  nog voor  de 
nachtvluchten begonnen,  hadden sommige omwonenden al  in kort  geding,  het  Waalse 
Gewest, de Belgische Staat en de vennootschap SAB voor de Brusselse rechter gedag-
vaard om, meer bepaald, het verbod op die vluchten te verkrijgen (...); voor de rechter in 
kort  geding te Luik,  werd,  samen met  vorderingen  betreffende  een deskundigenonder-
zoek, een nieuwe vordering tot verbod van die vluchten ingesteld (...); bij de rechter in 
kort  geding  te  Namen  werd  een  soortgelijke  vordering  tot  verbod  van  de  vluchten 
aanhangig gemaakt  (...); nagenoeg alle maatregelen van het Waalse Gewest  werden of 
worden bestreden voor  Raad van State of het Arbitragehof,  naar gelang van het soort 
norm ter zake; de niet-betwiste cijfergegevens die vermeld staan in een milieurapport van 
Serinfo-Luik, tonen aan dat, in april 2003, dus vijf jaar na het begin van de nachtvluchten 
van de (derde verweerster),  voor zone A, dus vóór de terugkoopprocedure, 557 van de 
1412 mogelijke dossiers voor de huizen nog niet in de procedure waren getreden, 128 van 
de  aangekochte  huizen  nog  altijd  door  de  voormalige  verkoper  of  huurder  waren 
bewoond, en dat, voor de geluidsisolatie in zone B, 1149 van de mogelijke 1960 dossiers 
nog niet in de procedure waren getreden en dat 399 het toegestuurde formulier betreffende 
de steunmaatregelen nog niet hadden terugbezorgd (...); die houding van de omwonenden 
of van sommigen van hen kan hen weliswaar niet als fout worden toegerekend; niettemin 
kan uit die systematische negatieve houding van blokkering of verzet tegen alle maatre-
gelen van het Waalse Gewest worden afgeleid dat het  feit  dat  de maatregelen werden 
gewijzigd  en  zelfs  dat  sommige  nooit  in  de  praktijk zijn  toegepast,  niet  kan  worden 
beschouwd als een fout van het Waalse Gewest, dat in tal van procedures is verwikkeld 
waarvan de globale logica verre van evident was; over dat laatste punt willen we nog 
benadrukken  dat,  hoewel  sommige  omwonenden  de  schorsing  van  alle  lopende 
terugkoopprocedures  op  straffe  van  een  erg  aanzienlijke  dwangsom  voor  het  Waalse 
Gewest  hadden  verkregen,  andere  omwonenden  dat  gewest  dagvaardden  om  het,  op 
straffe van een dwangsom, te doen veroordelen tot betaling van de prijs die in het kader 
van die terugkoopprocedure was overeengekomen (...); die blokkeringshouding kan trou-
wens  worden  verbonden met  de afwachtende  houding (…) van  talrijke  omwonenden, 
welke houding als een objectief beoordelingsgegeven kan worden opgevat, ook al is zij in 
se niet laakbaar en kan zij worden verklaard uit menselijke, affectieve en sentimentele 
overwegingen (...);  die  afwachtende  houding  was  des  te  problematischer  daar  de 
maatregelen om de geluidshinder te beheersen impliceerden dat de omwonenden moesten 
meewerken  aan de  geluidsisolatiemaatregelen  die  in  hun  woningen  getroffen  moesten 
worden  en aan de procedure van  terugkoop die op vrijwilligheid  berust;  er moet  ook 
worden  toegegeven  dat  de  houding  of  de  toestand  van  sommige  omwonenden  nogal 
verrassend overkomt, ja zelfs in strijd is met het verdedigde algemene standpunt van de 
ondraaglijke hinder, van de onbewoonbaarheid en van de onmogelijkheid om in zone A 
geluidsisolatiewerken uit te voeren ( ...); voor het overige (...) levert het feit alleen dat 
maatregelen  door  het  Waalse  Gewest  werden  gewijzigd  in  se  geen  fout  op  (...);  de 
houding van het Waalse Gewest, in het kader van de talrijke procedures die tegen dat 
gewest  waren  ingesteld,  was  niet  foutief,  noch  in  de  ijver  om  de  maatregelen  te 
verbeteren, noch in zijn wil om maatregelen voor de beheersing van de geluidshinder te 
willen blijven toepassen; zodoende: (...) op een korte onderbrekingsperiode na wegens de 
dreiging  met  een  dwangsom  van  een  bijzonder  ontmoedigend  bedrag,  is  het  Waalse 
Gewest altijd woningen blijven terugkopen; het is niet bewezen dat het Waalse Gewest op 
foutieve wijze inactief is gebleven na vernietigingen door de Raad van State of na het 
arrest  nr.  51/2003 van  het  Arbitragehof;  het  decreet  van  29 april  2004 is  binnen een 
redelijke  termijn  tot  stand  gekomen  (...);  het  tempo  van  de  geluidsisolatiewerken  is 
opgedreven, aangezien minister Kubla bij de parlementaire voorbereiding van het nieuwe 
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decreet had vermeld dat er eind maart 2004, meer dan tweehonderd huizen volledig waren 
geïsoleerd”;

(13) “Het hof (van beroep) heeft de houding van de omwonenden of van sommigen 
onder hen geenszins beschouwd als een fout of als een factor die, met toepassing van de 
theorie van het misbruik van recht, het herstel van de schade die zogezegd door de fout 
van het Waalse Gewest zou zijn veroorzaakt, kon hebben verhinderd, maar het heeft die 
houding enkel  bekeken  in het heel strikte  kader van de vraag of de vertraging bij  de 
concrete uitvoering van sommige maatregelen te wijten was aan een fout van het Waalse 
Gewest; (...) hoewel het onaanvaardbaar is te beweren dat de omwonenden fouten begaan 
door rechtsprocedures in te stellen die zij  gewonnen hebben, is het onaanvaardbaar  te 
beweren dat het Waalse Gewest ‘in werkelijkheid zou profiteren van het bestaan van voor 
dat gewest ongunstige beslissingen om het treffen van de maatregelen te voordele van de 
omwonenden te vertragen’: het feit, dat met name hierboven is vermeld, m.b.t. de continu-
ïteit van de terugkopen, toont het tegendeel van die bewering aan”;

(14) Wat betreft de artikelen 8 van het verdrag en 1 van het eerste aanvullend Protocol: 
“het Waalse Gewest (…)betwist niet dat geluidshinder, zoals die welke wordt veroorzaakt 
door de activiteiten van het vliegveld van Bierset, kan beschouwd worden als een inmen-
ging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven of 
als een aantasting van het eigendomsrecht; (...) we herinneren eraan dat het probleem van 
het  in  aanmerking  nemen van  onwettigheden  reeds  is  onderzocht  en dat  geen  enkele 
onwettigheid heeft kunnen dienen voor de specifieke toepassing van de artikelen van het 
verdrag en van het Eerste aanvullend Protocol die in die fase werden bestudeerd, ofwel 
omdat  de  aangevoerde  onwettigheid  niet  als  dusdanig  in  aanmerking  werd  genomen, 
ofwel omdat de kwestieuze onwettigheid geen onwettigheid was van de maatregelen die 
de inmenging veroorzaakten maar een onwettigheid die enkel betrekking had op de maat-
regelen om de geluidshinder te beheersen, ofwel omdat de aangevoerde onwettigheid geen 
toereikend oorzakelijk verband met  de aangevoerde schade vertoonde;  het begrip fout, 
met inbegrip van een fout in de chronologische volgorde van de genomen maatregelen, 
werd geweerd; dienaangaande moet in deze fase het gehele onderzoek dat hierboven aan 
de fout is gewijd, als overgenomen worden beschouwd; bijgevolg is het enige probleem 
dat in deze fase nog onderzocht kan worden de vraag of de inmenging in het privéleven en 
de aantasting van het eigendomsrecht maatregelen zijn die in verhouding staan tot het 
nagestreefde doel, en zulks, met inachtneming van de maatregelen die het Waalse Gewest 
heeft gepland om de geluidshinder te beheersen”. Met betrekking inzonderheid tot artikel 
8 van het Verdrag erkent het Waalse Gewest in hoofdzaak het bestaan van het recht op de 
bescherming van een gezonde leefomgeving. Wat de beoordeling betreft van het billijk 
evenwicht  tussen  de  economische  en  de  “milieu”belangen,  is  “de  analyse  die  moet 
worden gemaakt die van de appreciatiemarge van de het Waalse Gewest in het kader van 
het  billijk  evenwicht  dat  moet  worden  geëerbiedigd  tussen  de  door  de  omwonenden 
ondergane inmenging en de economische belangen van de ontwikkeling van de kwesti-
euze activiteit, en zulks, door acht te slaan op de maatregelen die genomen zijn om het 
geluid te beheersen (…); in die context moeten de volgende gegevens worden beklem-
toond: (…) er zijn vrij veel maatregelen genomen in het kader van de hinderbeheersing, 
zoals  de reglementering van de vliegroutes,  de reglementering van  het  type  gebruikte 
toestellen, de reglementering voor de totstandkoming van een GBP, de reglementering 
voor  de  terugkoop  van  sommige  panden  en  de  reglementering  voor  geluidsisolatie”. 
Betreffende artikel 1 van het eerste aanvullend Protocol: “ter herinnering, de schending 
moet  worden beoordeeld afhankelijk  van de maatregelen die het Waalse Gewest  heeft 
genomen om de hinder te beheersen; (…); met betrekking tot de eerbiediging van het 
eigendomsrecht, dient gewezen op de specifieke maatregelen tot terugkoop en tot geluids-
isolatie  die  door  het  Waalse  Gewest  zijn  gepland;  (…) voor  de  gevallen  die  kunnen 
worden aangemerkt als een miskenning van het eigendomsrecht wegens die bijzondere 
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ernst van die hinder, kunnen zij de terugkoop van hun pand verkrijgen; wat de concrete 
procedures van terugkoop betreft, werden die maatregelen niet foutief bevonden en wordt 
het bewijs niet geleverd dat de bedragen die door het Waalse Gewest in dat kader zijn 
toegekend, ontoereikend zijn om op grond daarvan te overwegen dat de betrokken omwo-
nenden geen  billijke  vergoeding  hebben  ontvangen;  wat  de geluidsisolatiemaatregelen 
betreft, wordt niet bewezen dat die maatregelen niet toereikend zijn of dat het eigendoms-
recht van de betrokken omwonenden in voldoende ernstige mate is aangetast”;

(15) Wat betreft de theorie van de burenhinder: “Er is (…)uiteraard geen sprake van de 
omvang te negeren van de geluidshinder die wordt  veroorzaakt  door de activiteiten in 
Bierset, maar het komt erop aan na te gaan of de aangevoerde theorie op dit geval kan 
worden toegepast; de theorie van de burenhinder berust op het begrip evenwichtsversto-
ring, ofwel tussen naburige erven, ofwel ten aanzien van de openbare lasten; de vragen 
moeten dus betrekking hebben op het evenwicht en op de verstoring van het evenwicht; 
betreffende  de  feitelijke  omstandigheden  om het  evenwicht  te  omschrijven,  dient  de 
kenmerkende eigenschap van de zaak te worden vastgesteld, namelijk de aanwezigheid 
van een luchthaven die bijzonder oud is aangezien hij in de jaren 1914-1918 is aangelegd; 
de omwonenden betwisten uiteraard niet dat de luchthaven al bijzonder lang aanwezig is, 
maar maken wel melding van het feit dat die luchthaven in het begin van de jaren 1990 
slechts weinig activiteiten ontplooide; dat feit is juist maar toont niet aan dat uitgerekend 
die jaren in aanmerking moeten worden genomen om het evenwicht te beoordelen. (...); 
de vraag kan ook op een veel  algemenere  manier  worden  gesteld:  wat  is  de  normale 
hinder die men in de nabijheid van een luchthaven kan verwachten? (...) Bovendien moet 
men,  wat  de beoordeling van  de verstoring  en de uitzonderlijke  aard van  de stoornis 
betreft,  nagaan waarin  de specifieke  toestand bestaat  die  in  aanmerking  moet  worden 
genomen; dienaangaande moet er rekening worden gehouden met de maatregelen die het 
Waalse Gewest heeft genomen om de geluidshinder te beperken; in zoverre (…) tegen het 
Waalse Gewest uiteindelijk geen enkele fout in aanmerking is genomen, kunnen die dien-
stige gegevens niet worden beoordeeld door die maatregelen over het hoofd te zien; we 
zouden hier ook ter herinnering kunnen wijzen op de belangrijke voornoemde aantallen 
omwonenden  die  jarenlang hebben nagelaten in  de door  het Waalse Gewest  geplande 
procedures te stappen en die, aldus, in het kader van de theorie van de burenhinder, geen 
stoornis zouden kunnen aanvoeren die zij niet hebben trachten te vermijden of waarvan zij 
de hinder niet hebben trachten te verminderen hoewel  aan hen maatregelen in die zin 
werden voorgesteld; (...) de omwonenden die de ernstigste hinder ondergingen, konden 
heel kort na het begin van de nachtvluchten de terugkoop van hun pand aanvragen en 
verhuizen; de gevallen waarin de terugkoop mogelijk is, werden uitgebreid, met name in 
het nieuwe decreet van 28 (lees: 29) april 2004; over dat precieze punt met betrekking tot 
de burenhinder schreef het Waalse Gewest in zijn aanvullende conclusies, zonder dat de 
overige partijen nadien de beweringen formeel betwisten,  dat ‘het decreet van 29 april 
2004 de toestand van de omwonenden  verbetert,  aangezien het ertoe strekt  de omwo-
nenden van zone B op voet van gelijkheid te behandelen met die van zone A door hun de 
mogelijkheid te bieden hun pand aan het Waalse Gewest te verkopen. De omwonenden 
van zone B genieten aldus dezelfde juridische regeling in geval van ondraaglijke hinder, 
hoewel,  luidens het  rapport-Plom,  met  name,  een groot  aantal  van  hen slechts  hinder 
ondergaan die als ernstig wordt aangemerkt – en dus niet buitensporig in de onmiddellijke 
nabijheid van  een luchthaven  – wordt  aangemerkt.  De omwonenden  zullen aldus een 
billijke en passende compensatie ontvangen voor de daadwerkelijk ondergane hinder, die 
voor  alle  omwonenden,  een  normale  stoornis  van  nabuurschap  overschrijdt;  Wat  de 
overige omwonenden betreft die duidelijk minder hinder ondergaan, is het niet afdoende 
bewezen dat de geluidsisolatiewerkzaamheden die zij kunnen genieten, niet van dien aard 
zijn dat ze de ondergane hinder doen verdwijnen,  gesteld al,  quod non, dat die hinder 
buitensporig zou zijn;
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Bijgevolg moet, naast het feit dat het moeilijk is te omschrijven waarin het evenwicht 
van nabuurschap of van openbare lasten, in de nabijheid van een luchthaven, bestaat, erop 
worden gewezen  dat de omwonenden  die hinder zouden kunnen aanvoeren die in het 
kader van de bewuste theorie onaanvaardbaar is, de door het Waalse Gewest geplande 
maatregelen kunnen genieten aan de hand waarvan, ofwel de hinder kan worden getem-
perd zodat hij niet langer buitensporig is, ofwel, door de terugkoop of door de betaling 
van een verhuisvergoeding, de hinderzone kan worden verlaten”;

(16)  “Het  hof  (van  beroep)  kan  geen  getuigen  horen  om te  weten  ‘binnen  welke 
termijn’  de  noodzakelijke  en  onontbeerlijke  maatregelen  voor  de  beheersing  van  de 
geluidshinder ‘daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd zouden kunnen worden’;  dien-
aangaande kunnen we enkel erop wijzen dat de goedkeuring van het decreet van 29 april 
2004 weliswaar een stap in de goede richting is maar dat nog andere stappen ondernomen 
zullen moeten worden, die qua efficiënte wel zwaarder zullen moeten wegen en die snel 
volledig uitgevoerd zullen moeten worden, hetgeen, gelet op de aard van de kwestieuze 
maatregelen een samenwerking zal vereisen tussen, enerzijds, de betrokken omwonenden 
en, anderzijds, het Waalse Gewest en de instellingen die het heeft aangewezen om die 
maatregelen uit te voeren”.

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter elk 

oorzakelijk verband tussen een fout die hij vaststelt  en schade waarvoor  herstel  wordt 
gevorderd, enkel afwijzen indien uit zijn vaststellingen blijkt dat de schade, zonder de 
fout, zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan;

In deze zaak stelt het bestreden arrest vast: A) dat de eisers, althans een bepaald deel 
van hen die door het arrest niet worden geïdentificeerd,  sinds het begin van de nacht-
vluchten die door het Waalse Gewest zijn toegestaan van op het vliegveld van Bierset, dus 
vanaf maart 1998, ondraaglijke of ernstige geluidshinder ondergaan die van dien aard is 
dat enkel de terugkoop van hun woning daaraan een einde kan maken of van dien aard is 
dat in hun woning geluidsisolatiewerken moeten worden uitgevoerd om ze weer bewoon-
baar te maken; B) dat het Waalse Gewest, door nachtvluchten op het vliegveld van Bierset 
toe te staan en te promoten, verplicht is maatregelen te nemen om de toestand van de 
omwonenden die deze hinder ondergaan te verbeteren; C) dat door het Waalse Gewest 
begane onwettigheden belet hebben dat de decretale en verordenende maatregelen om de 
door de omwonenden ondergane hinder te beperken, in werking konden treden; dat het 
bestreden arrest immers vaststelt dat, betreffende de maatregelen die bij de besluiten van 
het Waalse Gewest zijn genomen teneinde de geluidshinder te beheersen of te beperken, 
ofwel de toepassing ervan werd geschorst door arresten van de Raad van State, ofwel die 
besluiten  vernietigd  werden  wegens  door  het  Waalse  Gewest  begane  onwettigheden, 
bestaande in ofwel een gebrek aan machtiging ofwel in de niet-naleving van op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, en dat de maatregelen die zijn genomen bij het decreet 
tot wijziging van de wet 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder door 
het  Arbitragehof  gedeeltelijk  werden  vernietigd.  Die  vaststellingen  impliceren  dat  de 
verschillende geluidblootstellingszones, op de dag van het arrest, nog altijd niet zijn afge-
bakend, dat ze dat pas zullen worden bij de komende uitvoering van het decreet van het 
Waalse Gewest van 29 april 2004, dat de rechten van de omwonenden die afhangen van 
de ligging van hun woning in een van die zones nog steeds niet zijn omschreven en dat, 
bijgevolg,  de concrete hinder niet werd getemperd door de uitvoering van de door het 
Waalse Gewest besliste maatregelen.

Het bestreden arrest ontkent niet dat de onwettigheden die tot  die vernietigingen of 
schorsingen hebben geleid, fouten van het Waalse Gewest uitmaken. Het bestreden arrest 
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beslist echter dat het Waalse Gewest de schade niet dient te herstellen die is toegebracht 
aan de omwonenden die nog altijd evenveel hinder ondergaan sedert 1998, op grond dat 
er geen oorzakelijk verband is tussen de vastgestelde onwettigheden en de schade van de 
omwonenden,  aangezien die onwettigheden geen betrekking hebben op handelingen of 
beslissingen om de nachtvluchten mogelijk of eenvoudiger te maken maar wel op hande-
lingen of beslissingen die ertoe strekken de door de nachtvluchten veroorzaakte hinder te 
verhelpen, dat de vernietigde maatregelen als dusdanig door het Waalse Gewest opnieuw 
konden worden getroffen en dat ze, indien ze waren toegepast, de toestand van de omwo-
nenden alleen maar hadden kunnen verbeteren.

Noch uit die redenen, noch uit enige andere reden van het bestreden arrest blijkt echter 
dat, zonder de onwettigheden van het Waalse Gewest waardoor de maatregelen om het lot 
van de omwonenden te verbeteren niet konden worden toegepast, althans tot op de dag 
van het arrest, de schade waarvan de eisers het herstel vorderen dezelfde zou zijn geweest. 
Integendeel, het arrest stelt vast dat, indien de handelingen en beslissingen van het Waalse 
Gewest, waarin de verschillende geluidbeheersingsmaatregelen waren vervat, niet waren 
vernietigd wegens de door het Gewest begane onwettigheden, de toestand van de omwo-
nenden verbeterd zou zijn. Doordat het arrest elke vergoeding weigert voor de schade ten 
gevolge van de geluidshinder die de eisers ondergaan, op grond dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen die schade en de onwettigheden van het Waalse Gewest die fouten 
opleveren, is het bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Doordat  het  arrest  bovendien  niet  bepaalt  welke  omwonenden  hoe  dan  ook  geen 
ernstige of ondraaglijke hinder hebben ondergaan, biedt dit het Hof bovendien niet de 
mogelijkheid de wettigheid van zijn beslissing te toetsen, zodat het arrest niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet). Bovendien geeft 
het arrest geen antwoord op de middelen van pagina 110 en 111 van de samenvattende 
conclusie van mrs. `t Serstevens en Cambier waarin een opsomming wordt gegeven van 
de eisers die, op basis van het rapport van deskundige Plom, erkend moeten worden als 
inwoner van zones met ondraaglijke hinder en van die welke in de onmiddellijke nabij-
heid van die zones wonen. Ook in dat opzicht is het arrest niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Wanneer bij de rechter een vordering is aanhangig gemaakt tot herstel van door een 

extracontractuele fout veroorzaakte schade, kan hij die vordering slechts afwijzen indien 
hij, op grond van de concrete gegevens van de zaak, vaststelt dat de schade, zonder de 
begane fout, zich niet zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen.

In deze zaak beslist het bestreden arrest de eisers geen vergoeding toe te kennen voor 
de schade ten gevolge van de geluidshinder die het Waalse Gewest niet heeft verholpen 
hoewel  het  daartoe verplicht  was.  Het  arrest  grondt  die  beslissing hierop dat  er  geen 
kritiek kan worden geuit op de grond zelf van de maatregelen van het Waalse Gewest, 
inzonderheid betreffende de eerste afbakeningen van de geluidblootstellingszones en de 
daaropvolgende afbakeningen,  ook al  heeft  de administratie  in dat verband aarzelende 
pogingen ondernomen, betreffende de eerste maatregelen van terugkoop van panden en de 
eerste geluidsisolatiemaatregelen, dat die eerste maatregelen samenvielen met het begin 
van de nachtvluchten en dat het Waalse Gewest niet heeft nagelaten regelgevend op te 
treden. Het bestreden arrest houdt daarentegen geen rekening met de omstandigheid dat 
de  maatregelen  tot  beheersing  van  de  geluidshinder,  grotendeels,  nooit  concreet  zijn 
toegepast  wegens de door het Waalse Gewest  begane onwettigheden die aan de basis 
leggen van hun schorsing en van hun vernietiging,  noch met de omstandigheid dat de 
omwonenden,  de  iure,  verhinderd  werden  het  genot  van  die  maatregelen  op  te  eisen 
aangezien er vóór  de inwerkingtreding van het decreet van 29 april  2004 geen enkele 
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wettelijke afbakening van de geluidblootstellingszones bestond.
Door te overwegen dat het Waalse Gewest de schade die veroorzaakt is door de afwe-

zigheid van concrete maatregelen voor de beheersing van de geluidshinder, gelet op de 
vernietigingen of de schorsingen van die maatregelen, niet dient te vergoeden op grond 
dat de door het Waalse Gewest  geplande beheersingsmaatregelen,  wat  de grond ervan 
betreft, niet foutief waren, houdt het arrest geen rekening met de concrete gegevens van 
het geschil en stelt het niet naar recht vast dat, zonder de fouten van het Waalse Gewest  
die de voornoemde vernietigingen en schorsingen hebben veroorzaakt, de schade die de 
eisers hebben ondergaan tot op de dag waarop het arrest is uitgesproken, zich zou hebben 
voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen. Het bestreden arrest schendt bijgevolg de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Door bovendien te toestand te onderzoeken alsof de geluidbeheersingsmaatregelen van 
het Waalse Gewest niet waren vernietigd of geschorst, negeert het bestreden arrest dat de 
besluiten van het Waalse Gewest die door de Raad van State zijn vernietigd of geschorst 
en de decreten van het Waalse Gewest die gedeeltelijk zijn vernietigd door het Arbitra-
gehof niet concreet toegepast konden worden. Het miskent aldus de rechtsgevolgen van 
die vernietigings- of schorsingsarresten van de Raad van State en van de vernietigingsar-
resten van het Arbitragehof (schending van de artikelen 14 en 17, § 1 en 2, van de gecoör-
dineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State en van de artikelen 1, 2 en 9, § 
1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof).

Derde onderdeel
De kennelijke veroorzaker van schade kan slechts wegens een grond van vrijstelling of 

wegens de vreemde oorzaak van elke aansprakelijkheid worden ontheven, indien hij geen 
enkele fout heeft begaan.

Uit de omstandigheid dat het Waalse Gewest door de omwonenden “in tal van proce-
dures verwikkeld is geraakt waarvan de globale logica verre van evident was”, kan niet 
worden  afgeleid  dat  het  Waalse  Gewest  geen  enkele  fout  heeft  begaan  die  aan  de 
oorsprong ligt van het feit dat de geluidbeheersingsmaatregelen grotendeels niet concreet 
toegepast konden worden. Integendeel, het bestreden arrest geeft toe dat uitgerekend de 
onwettigheden van het Waalse Gewest ten grondslag liggen aan de beroepen tot vernieti-
ging  of  tot  schorsing  die  gegrond  werden  verklaard  en  dat  die  onwettigheden  fouten 
uitmaken. Bijgevolg heeft  het bestreden arrest niet naar recht kunnen beslissen dat het 
Waalse Gewest geen fout heeft begaan in de beheersing van de geluidshinder gelet op de 
betwistingen van sommige omwonenden.  Doordat het arrest om de voornoemde reden 
weigert de eisers te vergoeden voor de schade die zij ondergaan en omdat de geluidbe-
heersingsmaatregelen van het Waalse Gewest in de praktijk geen enkel effect sorteren, 
miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip fout en schendt het de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Vierde onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan het recht op scha-

devergoeding van degene die getroffen is door een fout van een derde slechts beperkt 
worden indien de getroffene zelf een fout heeft begaan zonder welke zijn schade zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen.

Alleen uit de omstandigheid dat omwonenden, die voor het overige niet worden geïden-
tificeerd,  bij  de Raad van State of bij  het  Arbitragehof  beroepen hebben ingesteld tot 
schorsing of tot vernietiging van akten van het Waalse Gewest die maatregelen omvatten 
betreffende de beheersing van geluidshinder, of voor de gewone rechtbanken rechtsmid-
delen hebben ingesteld om het verbod van de nachtvluchten te verkrijgen of om de door 
het Waalse Gewest toegepaste maatregelen te betwisten, valt niet af te leiden dat de eisers 
fouten hebben begaan die van dien aard zijn dat hen het herstel wordt ontzegd van de 
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schade die zij geleden hebben doordat hun toestand niet is verbeterd, alleszins niet tot op 
de  dag  waarop  het  bestreden  arrest  is  uitgesproken.  Integendeel,  het  bestreden  arrest 
neemt aan dat de door hen via de administratieve of gerechtelijke rechtbanken gebrachte 
betwisting “hen niet als een fout kan worden toegerekend”. Zo ook leidt het arrest uit de 
omstandigheid dat talrijke omwonenden een “afwachtende houding” hebben aangenomen 
door niet onmiddellijk een aanvraag tot terugkoop of geluidsisolatie van hun woning in te 
dienen, niet af dat de eisers fouten zouden hebben begaan. Het erkent immers integendeel 
dat die houding “in se niet laakbaar is”.

Door echter de vordering van de eisers tot herstel van hun schade af te wijzen op grond 
dat het Waalse Gewest door de omwonenden in tal van procedures verwikkeld is geraakt 
waarvan  de globale  logica  verre  van  evident  was  en dat  het  niet  inactief  is  gebleven 
ondanks de afwachtende houding van talrijke omwonenden of hun gebrek aan medewer-
king, schendt het bestreden arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Althans stelt het bestreden arrest niet vast dat precies die eisers de geluidbestrijdings-
maatregelen hebben betwist of een afwachtende houding hebben aangenomen. Bijgevolg 
bieden de redenen van het arrest het Hof niet de mogelijkheid de wettigheid van de beslis-
sing te toetsen, zodat zij niet regelmatig met redenen is omkleed. (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Vijfde onderdeel
Artikel 10 van de Grondwet luidt als volgt: “De Belgen zijn gelijk voor de wet”. Artikel 

11 van de Grondwet bepaalt: “Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toege-
kend moet zonder discriminatie verzekerd worden”. Artikel 16 van de Grondwet luidt als 
volgt:  “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de 
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloos-
stelling”. Het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten dat uit die bepalingen 
voortvloeit impliceert dat de overheid, niet zonder vergoeding, lasten mag opleggen, die 
groter zijn dan die welke een particulier in het gemeenschappelijk belang moet dragen.

Artikel 1, eerste lid, van het eerste aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden luidt als volgt: “Alle natuurlijke 
of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal 
van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming 
van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internati-
onaal recht”.  Het tweede lid van dat artikel bepaalt: “De voorgaande bepalingen zullen 
echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te 
passen welke  hij  noodzakelijk  oordeelt  om toezicht uit  te oefenen op het gebruik van 
eigendom  in  overeenstemming  met  het  algemeen  belang  of  om  de  betaling  van 
belastingen of  andere  heffingen  en boeten te verzekeren”.  Bijgevolg kan  de overheid, 
wanneer  zij  beslist  om,  in  het  belang  van  de  algemene  economie  van  het  land,  de 
ontwikkeling  mogelijk  te  maken  van  een  economische  activiteit  waardoor  het 
eigendomsrecht  van  een  ander  op  buitensporige  wijze  wordt  aangetast,  dat  niet  doen 
zonder billijke compensatie te bieden voor de last die wordt opgelegd aan de particulier 
wiens eigendomsrecht is aangetast.

In deze zaak ontkent het bestreden arrest niet dat een buitensporige aantasting is toege-
bracht aan het eigendomsrecht van de omwonenden van het vliegveld, inzonderheid van 
degenen wier woningen gelegen zijn in zone A en in zone B van het eerste geluidbloot-
stellingsplan en die onbewoonbaar zijn geworden door de geluidshinder ten gevolge van 
de nachtvluchten, tenzij er geluidsisolatiewerken worden uitgevoerd,  die trouwens niet 
efficiënt genoeg zijn voor de woningen die door het Waalse Gewest teruggekocht moeten 
worden. Het bestreden arrest overweegt dat die aantasting van het eigendomsrecht van de 
inwoners verantwoord is, aangezien zij in verhouding staat tot het nagestreefde economi-
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sche doel, “en rekening houdend met de door het Waalse Gewest geplande maatregelen 
voor de beheersing van de geluidshinder”. Het arrest is bovendien van oordeel dat het 
billijk evenwicht verzekerd is, aangezien het Waalse Gewest specifieke maatregelen heeft 
getroffen zoals de terugkoop en de geluidsisolatie van de panden van de omwonenden 
wier eigendomsrecht is aangetast.

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de redenen die meer bepaald sub 1, 3 en 12 
worden aangehaald, blijkt echter dat de akten waarin het Waalse Gewest die terugkoop- 
en  geluidsisolatiemaatregelen  heeft  uitgevaardigd,  door  de  Raad  van  State  werden 
geschorst ofwel volledig of ten dele werden vernietigd door de Raad van State of door het 
Arbitragehof  en dat er  in werkelijkheid  geen enkele  reglementering bestond op grond 
waarvan de terugkoop of de geluidsisolatie aan de omwonenden moest worden toegekend; 
dat de akten tot afbakening van de geluidblootstellingszones in functie waarvan het recht 
op de terugkoop of op de geluidsisolatie wordt vastgelegd, trouwens eveneens geheel of 
ten dele werden vernietigd. Bijgevolg was er, hoe dan ook tot aan de uitvaardiging van het 
decreet van het Waalse Gewest van 29 april 2004, die op de dag van het arrest nog niet 
was gebeurd, aan de omwonenden nog geen enkel recht op de terugkoop of op de geluids-
isolatie toegekend; het enige wat overbleef waren informele en niet-reglementaire proce-
dures  waardoor  de  omwonenden  de  terugkoop  of  de  geluidsisolatie  van  hun  woning 
konden verkrijgen naar gelang van hetgeen het Waalse Gewest wou toestaan; daarbij werd 
die afwachtende houding van sommige omwonenden echter niet foutief bevonden. Uit die 
redenen blijkt dat, in elk geval tot op de dag van het arrest, geen enkele schadevergoeding 
of compensatie was toegekend aan de omwonenden die van het Waalse Gewest de terug-
koop of de geluidsisolatie van hun pand niet, in der minne, hadden verkregen.

Door te overwegen dat er een billijk evenwicht bestond tussen de algemene economi-
sche belangen en de particuliere belangen van de eisers, omwonenden van het vliegveld 
van Bierset, omdat het Waalse Gewest maatregelen tot terugkoop en geluidsisolatie had 
genomen,  schendt  het  bestreden  arrest  bijgevolg  de  artikelen  10,  11  en  16  van  de 
Grondwet, miskent dit het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid ten aanzien van de 
openbare lasten, dat neergelegd is in die artikelen van de Grondwet, en schendt het tevens 
artikel  1  van  het  eerste  aanvullend  Protocol  bij  het  Verdrag  tot  bescherming  van  de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Door de eisers elke schadevergoeding te ontzeggen wegens “de systematische houding 
van  blokkering  of  verzet”  van  sommige  omwonenden,  die  trouwens  niet  met  name 
worden  genoemd,  welke  houding  ertoe  leidt  dat  er  geen  daadwerkelijke  maatregelen 
worden genomen om, in de praktijk, de hinder te verhelpen waaruit aantastingen van het 
eigendomsrecht ontstaan, ontzegt het bestreden arrest de omwonenden het recht om hun 
betwistingen voor te leggen aan de administratieve rechtscolleges of aan de gewone recht-
banken (schending van de artikelen 142, 144 en 145 van de Grondwet,  1 en 2 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 14 van de gecoördineerde wetten 
12 januari 1973 op de Raad van State, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

Zesde onderdeel
Luidens artikel 22 van de Grondwet heeft “ieder (…) recht op eerbiediging van zijn 

privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door 
de wet bepaald”, waarbij de wet of het decreet de bescherming van dat recht waarborgt. 
Volgens artikel 23 van de Grondwet heeft “ ieder (…) het recht een menswaardig leven te 
leiden”. Dat omvat het recht op bescherming van de gezondheid, het recht op een behoor-
lijke huisvesting en het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Artikel 8 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
luidt als volgt: “1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezins-
leven,  zijn huis en zijn briefwisseling.  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 
toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is 
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voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veilig-
heid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid  of  de  goede  zeden,  of  voor  de  bescherming  van  de  rechten  en  vrijheden  van 
anderen”.

In deze zaak betwist het bestreden arrest niet dat de nachtvluchten, die door het Waalse 
Gewest om economische reden toegestaan zijn op het vliegveld van Bierset, het privé- en 
gezinsleven van de omwonenden hebben aangetast en de woningen van tal van hen onbe-
woonbaar hebben gemaakt, behalve dan voor sommige van die woningen waar geluidsiso-
latiewerken uitgevoerd kunnen worden, zodat de omwonenden, of sommigen van hen een 
buitensporige aantasting hebben ondergaan van de rechten die in de artikelen 22 en 23 van 
de Grondwet en in artikel  8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden zijn neergelegd. Het bestreden arrest overweegt dat 
er, aangezien het Waalse Gewest heeft voorzien in specifieke maatregelen tot terugkoop 
of tot geluidsisolatie van de panden, een billijk evenwicht tot stand is gekomen tussen de 
algemene economische belangen die het Waalse Gewest ertoe hebben aangezet de nacht-
vluchten op de luchthaven van Bierset toe te staan, en de particuliere belangen van de 
omwonenden wier recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven en op de bescher-
ming van een gezonde leefomgeving is aangetast.

Uit de vaststellingen en uit de redenen van het arrest blijkt evenwel dat er, ten gevolge 
van de vernietigingen of schorsingen van die maatregelen waartegen omwonenden beroep 
hadden ingesteld bij de Raad van State of het Arbitragehof, in werkelijkheid geen enkele 
reglementering bestond om de aantastingen te temperen die door de omwonenden zijn 
ondergaan in hun recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, op een behoorlijke 
huisvesting en op de bescherming van de gezondheid en van een gezond leefmilieu, of om 
de aantastingen ervan te compenseren. Bijgevolg schendt het bestreden arrest de artikelen 
22 en 23 van de Grondwet en 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden.

Zevende onderdeel
Krachtens artikel  544 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een onroerend 

goed die door een niet-foutieve daad het evenwicht tussen de rechten van de naburige 
eigendommen verbreekt en aldus de naburige eigenaar een stoornis oplegt die de maat van 
de gewone nabuurschapsnadelen overschrijdt, hem een billijke en passende compensatie 
verschuldigd. Krachtens artikel 16 van de Grondwet mag de overheid, niet zonder vergoe-
ding, lasten opleggen, die groter zijn dan die welke een particulier in het gemeenschappe-
lijk belang moet dragen.

In deze zaak ontkent het bestreden arrest niet dat de omwonenden van de zones A en B 
van het GBP, bepaald bij het decreet van het Waalse Gewest van 29 april 2004 ernstige of 
ondraaglijke  hinder  ondergaan  ten gevolge  van  de activiteit  die  zowel  overdag  als  ’s 
nachts door het Waals Gewest is toegestaan op het vliegveld van Bierset, wat noodzakelij-
kerwijs een abnormale stoornis van het nabuurschap is of een buitensporige last die in het 
algemeen belang wordt gedragen. Het arrest ontzegt hen echter elke vergoeding op grond 
dat zij “een billijke en aangepaste compensatie zullen ontvangen voor de daadwerkelijk 
ondergane hinder door de terugkoop of de geluidsisolatie van hun pand”. Het bestreden 
arrest erkent echter dat voor het decreet van 29 april 2004 uitvoeringsmaatregelen zullen 
moeten worden genomen opdat het effect kan sorteren. Bijgevolg volgt uit die redenen dat 
de  omwonenden  die  de  voornoemde  buitensporige  hinder  en  die  buitensporige  lasten 
ondergaan, tot op de dag van het arrest geen enkele vergoeding hebben ontvangen.

Bijgevolg,  doordat het  bestreden arrest  de  eisers  iedere vergoeding ontzegt  voor  de 
hinder die wordt veroorzaakt door de nachtvluchten die door het Waalse Gewest op het 
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vliegveld  van Bierset  zijn  toegestaan,  schendt  het de  artikelen 544 van  het Burgerlijk 
Wetboek en 16 van de Grondwet.

Bovendien kan het recht op de billijke vergoeding die is verschuldigd krachtens de arti-
kelen 544 van het Burgerlijk Wetboek en 16 van de Grondwet niet ongedaan gemaakt 
worden doordat degene die de buitensporige hinder of last ondergaat gebruik maakt van 
zijn  recht om voor  de administratieve  rechtscolleges  of voor  de gewone gerechten  de 
beslissingen te betwisten die de voornoemde hinder of lasten hebben veroorzaakt of om 
de maatregelen te betwisten die de administratie heeft genomen om de hinder of lasten te 
verminderen, behalve in geval van misbruik van recht, dat een fout oplevert.

Aangezien het bestreden arrest vaststelt dat de omwonenden geen fout begaan wanneer 
zij in rechte opkomen tegen de maatregelen van het Waalse Gewest of een “afwachtende” 
houding  aannemen,  kon  het  niet  naar  recht  de  omwonenden  die  de genoemde  hinder 
ondergaan,  elke  vergoeding  ontzeggen  op  grond  dat  tal  van  omwonenden  “jarenlang 
hebben nagelaten in de door het Waalse Gewest geplande procedures te stappen” en “niet 
geprobeerd hebben de hinder de vermijden of te verminderen, ook al waren hen maatre-
gelen in die zin voorgesteld”. Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 544, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 16 van de Grondwet.

Bovendien stelt het arrest, dat niet bepaalt welke omwonenden geen abnormale buren-
hinder ondergaan, het Hof niet in staat de wettigheid te toetsen van zijn beslissing om de 
eisers  elke  vergoeding  te  ontzeggen.  Het  arrest  is  dus  niet  regelmatig  met  redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Ten slotte vraagt het hof in het bestreden arrest zich af, zonder erop te antwoorden, 
“wat de normale hinder is die men in de nabijheid van een luchthaven kan verwachten”; 
die reden stelt het Hof niet in staat de wettigheid te toetsen van de beslissing om de huur-
ders elke vergoeding voor  abnormale  burenhinder te ontzeggen.  Het arrest  is  dus niet 
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tot staving van hun cassatieberoep A.R. nr. C.05.0133.F voeren de eisers in hun cassa-
tieverzoekschrift,  waarvan een eensluidend verklaard afschrift  bij dit arrest is gevoegd, 
vier middelen aan.

III.Beslissing van het Hof
Het  overige  gedeelte  van  het  tweede  middel  van  elk  cassatieberoep,  met 

uitzondering van de cassatieberoepen C.05.0129.F en C.05.0133.F
Eerste onderdeel
1.Artikel 1 van de richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 (lees: 27) juni 

1985 bepaalt dat zij betrekking heeft op de milieu-effectbeoordeling van open-
bare en particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben.

Krachtens artikel 1, §2, wordt onder project, onder meer, verstaan de uitvoe-
ring van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken.

Artikel 2, § 1, verplicht de Lidstaten ertoe de nodige maatregelen te treffen om 
te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een 
aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of 
ligging, onderworpen worden aan een beoordeling van die effecten.

Artikel 4 onderscheidt twee categorieën projecten: a) die van de in bijlage I 
genoemde categorieën die van rechtswege onderworpen zijn aan een effectbeoor-
deling,  overeenkomstig  de  artikelen  5  tot  10;  b)  die  van  de  in  bijlage  II 
genoemde categorieën die onderworpen zijn aan een effectbeoordeling, overeen-
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komstig  de  artikelen  5  tot  10,  indien  de  Lidstaten  van  oordeel  zijn  dat  hun 
kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Onder de in bijlage I genoemde projecten, staat, onder punt 7, de aanleg van 
een vliegveld met een start- en landingsbaan van ten minste 2.100 meter.

Bijlage II, punt 12, vermeldt de wijzigingen in projecten van bijlage I.
De bepalingen  van de richtlijn werden,  zoals  het  bestreden arrest  opmerkt, 

omgezet  door het  decreet  van het  Waalse Gewest  van 1l  september 1985 tot 
organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmilieu in het Waalse 
Gewest en door het uitvoeringsbesluit van 31 oktober 1991 van dat decreet.

2. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft, op de tweede 
en derde vraag die het door het arrest  van het Hof van 14 december 2006 te 
beantwoorden kreeg, in zijn arrest van 28 februari als volgt voor recht gezegd:

-De bepalingen van punt 12 van bijlage II, gelezen in samenhang met de bepa-
lingen van punt 7 van bijlage I bij richtlijn 85/337, in hun oorspronkelijke versie, 
hebben eveneens betrekking op werkzaamheden tot wijziging van de infrastruc-
tuur  van  een  bestaand  vliegveld  zonder  dat  de  start-  en  landingsbaan  wordt 
verlengd, voor zover deze onder meer gezien hun aard, omvang en kenmerken 
als een wijziging van het vliegveld zelf kunnen worden beschouwd. Dat is in het 
bijzonder het geval bij werkzaamheden die ertoe strekken de luchthavenactiviteit 
en het luchtverkeer op significante wijze uit te breiden. Het is aan de verwij-
zende rechter om na te gaan of de bevoegde instanties op de juiste wijze hebben 
bepaald of de werkzaamheden waarvan sprake in het hoofdgeding aan een mili-
eueffectbeoordeling moesten worden onderworpen;

-De bevoegde instanties moeten rekening houden met de geplande uitbreiding 
van de activiteiten van een vliegveld,  wanneer zij het milieueffect  beoordelen 
van de wijzigingen die aan de infrastructuur ervan worden aangebracht om deze 
toename van activiteiten op te vangen.

3 Het bestreden arrest wijst erop dat “de start- en landingsbaan van het vlieg-
veld van Bierset  beduidend langer is dan 2.100 meter, dat zij bestond al lang 
voor de inwerkingtreding van de richtlijn en van het omzettingsdecreet, en dat zij 
niet werd verlengd om de komst van nachtvluchten in 1996 en 1998 mogelijk te 
maken”.

Het arrest overweegt dat het “vanzelfsprekend is dat zowel de richtlijn als het 
decreet het begrip vliegveld beschouwen en omschrijven in functie van de lengte 
van de start- en landingsbaan en niet in functie van de installaties bij de start- en 
landingsbaan, zoals loodsen of zelfs een controletoren”.

Het oordeelt “dat er in dit geval noch aanleg noch wijziging in de aanleg van 
een  vliegveld  (was)  in  de  zin  van  de  aangevoerde  bepalingen,  aangezien  de 
lengte van de start- en landingsbaan niet werd gewijzigd” en leidt daaruit af dat 
“het  ontbreken  van  een  effectbeoordeling  evenmin  een  formele  onwettigheid 
(is)”.

Het  arrest  schendt  de  voornoemde  bepalingen  van  de  richtlijn  van  27 juni 
1985, de artikelen 1 tot 5, 9 en 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 11 
september 1985, alsook bijlage I ervan,  en de artikelen 3 tot  6 en 8 van het 
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besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 31 oktober 1991, alsook bijlage II 
ervan.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het tweede middel van de cassatieberoepen C.05.0129.F en C.05.0133.F
De ontvankelijkheid van het middel ten aanzien de derde en zesde verweerster
Het arrest oordeelt dat de derde verweerster geen enkele wettelijke verplich-

ting, noch haar algemene verplichting tot omzichtigheid heeft miskend en dat de 
zesde verweerster geen fout heeft begaan.

Het middel komt niet op tegen die overwegingen die voldoende zijn om de 
beslissing van het  arrest  te  verantwoorden  dat  de aansprakelijkheidsvordering 
van de eisers tegen die verweersters moet worden afgewezen.

In zoverre gericht tegen die verweersters, vertoont het middel geen belang en 
is het bijgevolg niet ontvankelijk.

De gegrondheid van het onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel van de overige 

cassatieberoepen volgt dat het onderdeel gegrond is.
Het eerste onderdeel van het vierde middel van elk cassatieberoep, met uitzon-

dering van de cassatieberoepen C.05.0129.F en C.05.0133.F
De ontvankelijkheid van het onderdeel in zoverre het gericht is tegen de derde 

en zesde verweerster
Om dezelfde redenen als die welke vermeld zijn in het antwoord op het tweede 

middel, is het onderdeel, ten aanzien van die verweersters, niet ontvankelijk.
De gegrondheid van het onderdeel
Luidens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en  de  fundamentele  vrijheden  heeft  eenieder  recht  op  eerbiediging  van  zijn 
privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. Geen inmenging 
van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 
recht dan voor zover in een democratische samenleving nodig is in het belang 
van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van 
het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare 
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescher-
ming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het bestreden arrest wijst erop dat “het Waalse Gewest, in zijn samenvattende 
conclusie, niet betwist dat geluidshinder, zoals die welke wordt veroorzaakt door 
de activiteiten van het vliegveld van Bierset, in het kader van het recht op eerbie-
diging van het privéleven en het gezinsleven, als een inmenging kan beschouwd 
worden”.

Het oordeelt dat “de analyse die moet worden gemaakt die is van de beoorde-
lingsmarge van het Waalse Gewest  in het kader  van het billijk evenwicht dat 
moet worden geëerbiedigd tussen de door de omwonenden ondergane inmenging 
en de economische belangen van de ontwikkeling van de kwestieuze activiteit, 
en zulks, door ook acht  te slaan op de maatregelen die genomen zijn om het 
geluid te beheersen en door na te gaan of de beslissingen zijn genomen op basis 
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van passende enquêtes en studies”.
Dienaangaande wijst het arrest erop dat het Waalse Gewest beschikte over een 

bepaald aantal enquêtes en studies die het aanhaalt, maar laat het na te preciseren 
op welk ogenblik die inmenging in de zin van artikel 8 van voornoemd verdrag 
is gebeurd en biedt het derhalve het Hof niet de mogelijkheid de wettigheid te 
toetsen van de beslissing dat die bepaling niet geschonden is.

Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Tweede onderdeel van het derde middel van de cassatieberoepen C.05.029.F 

en C.05.0133.F
De ontvankelijkheid van het onderdeel in zoverre het gericht is tegen de derde 

en zesde verweerster
Om dezelfde redenen als die welke vermeld zijn in het antwoord op het tweede 

middel, is het onderdeel, ten aanzien van die verweersters, niet ontvankelijk.
De gegrondheid van onderdeel
Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het vierde middel van de overige 

cassatieberoepen volgt dat het onderdeel,  in de in dat antwoord verduidelijkte 
mate, gegrond is.

Het vijfde middel van elk cassatieberoep, met uitzondering van de cassatiebe-
roepen C.05.0129.F en C.05.0133.F 

1. Geluidshinder kan weliswaar de uitoefening van het eigendomsrecht van de 
omwonenden beperken,  maar  ontzet  hen  niet  werkelijk  uit  het  bezit  van  hun 
goederen.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 16 van de Grondwet, 
dat van toepassing is bij onteigening ten algemenen nutte die een gedwongen 
overdracht van eigendom met eigendomsverlies inhoudt en bijgevolg een werke-
lijke ontzetting van het bezit vormt, berust het op een onjuiste uitlegging van die 
grondwetsbepaling en faalt het bijgevolg naar recht.

2.  Luidens artikel  1  van het  eerste  aanvullend Protocol bij  het  Verdrag  tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden hebben 
alle  natuurlijke  of  rechtspersonen  recht  op  het  ongestoord  genot  van  hun 
eigendom en  zal  niemand 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 internationaal recht.

Krachtens artikel 1, tweede lid, van dat protocol tasten de voorgaande bepa-
lingen  echter  op geen  enkele wijze het  recht  aan dat  een Staat  heeft  om die 
wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen 
op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of 
om de betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.

3.  Het  aantasten  van  de  rechten  die  in  artikel  1  zijn  gewaarborgd,  vereist, 
behoudens uitzonderlijke omstandigheden,  een compensatie  die  bestaat  in  het 
betalen van een vergoeding.

Om te  oordelen  of  een  billijk  evenwicht  in  acht  werd  genomen  tussen  de 
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verschillende belangen die op het spel staan en, onder andere, of de persoon die 
uit  zijn  eigendom  is  ontzet,  geen  overdreven  last  werd  opgelegd,  moet  acht 
worden geslagen op de voorwaarden van die vergoeding.

Zonder het betalen van een bedrag dat in een redelijke verhouding staat tot de 
waarde van het eigendomsverlies, is er sprake van een overdreven aantasting die 
in de context van artikel 1 niet te rechtvaardigen valt.

Dat artikel waarborgt evenwel niet dat in alle gevallen een recht op volledige 
schadevergoeding ontstaat.

Bovendien dient de vergoeding de aantasting van de eigendom noch vooraf te 
gaan noch ermee samen te vallen.

In zoverre het middel staande houdt dat de vergoeding niet na die aantasting 
mag worden uitgekeerd, faalt het naar recht.

4.  Het arrest  vermeldt  dat  het  hof van beroep overwogen heeft  dat  het  “de 
houding van de omwonenden of van sommigen onder hen geenszins beschouwd 
(heeft) als een fout of als een factor die, met toepassing van de theorie van het 
misbruik van recht, het herstel van de schade die zogezegd door de fout van het 
Waalse  Gewest  zou  zijn  veroorzaakt,  kon  verhinderen,  maar  het  heeft  die 
houding enkel bekeken in het heel strikte kader van de vraag of de vertraging bij 
de concrete uitvoering van sommige maatregelen te wijten was aan een fout van 
het Waalse Gewest”.

Het stelt vast dat “het Waalse Gewest, in weerwil van de vernietigingen door 
(de Raad van State en het Arbitragehof), de maatregelen die (het) wilde nemen 
verder heeft doorgevoerd” en dat “op een korte onderbrekingsperiode na wegens 
de  dreiging met  een  dwangsom van een  bijzonder ontmoedigend bedrag,  het 
Waalse Gewest altijd woningen (is) blijven terugkopen”.

Het overweegt dat “de maatregelen om de geluidshinder te beheersen impli-
ceerden dat de omwonenden meewerkten aan de geluidsisolatiemaatregelen die 
in hun woningen getroffen moesten worden en aan de procedure tot terugkoop 
die op vrijwilligheid berust” en dat de “de negatieve houding van omwonenden 
of  van  sommigen  van  hen,  waarbij  alle  maatregelen  van  het  Waalse  Gewest 
systematisch worden geblokkeerd of bestreden, hen niet als een fout kan worden 
toegerekend” maar “tot gevolg kan hebben dat men ervan uitgaat dat de omstan-
digheid dat de maatregelen werden gewijzigd en zelfs dat sommige nooit in de 
praktijk zijn toegepast, niet kan worden beschouwd als een fout van het Waalse 
Gewest”.

Het arrest dat de omwonenden die niet konden worden vergoed, hun houding 
niet  verwijt,  maar  oordeelt  dat  de  overheid  de  passende  maatregelen  heeft 
genomen om de aangevoerde aantasting van het  recht  dat  is  gewaarborgd bij 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend protocol te vergoeden, zonder dat de vertra-
ging  bij  die  vergoeding  haar  kan  worden  toegerekend,  beslist  wettig  dat  die 
verdragsbepaling niet werd geschonden en verbreekt evenmin de gelijkheid van 
de omwonenden ten aanzien van de openbare lasten.

Doordat het hof van beroep zich niet baseerde op een fout van de omwonenden 
die de door het Waalse Gewest uitgevaardigde compensatiemaatregelen hebben 
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betwist,  diende het  bijgevolg de identiteit  van die omwonenden niet  nader  te 
bepalen teneinde zijn beslissing regelmatig te motiveren.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Het  vijfde  onderdeel  van  het  vierde  middel  van  de  cassatieberoepen 

C.05.0129.F en C.05.0133.F 
1. Het arrest stelt weliswaar vast dat “nagenoeg alle door het Waalse Gewest 

genomen maatregelen werden of worden bestreden voor de Raad van State of 
voor het Arbitragehof naar gelang van het soort norm ter zake” en dat “sommige 
maatregelen vernietigd, hernomen, gewijzigd zijn”.

Het wijst er echter  op dat “de omwonenden geen (…) gedetailleerde studie 
hebben voorgelegd van elk (vernietgings)arrest” van de Raad van State en dat 
“de vernietiging door het Arbitragehof in zijn arrest nr. 51 van 30 april 2003” 
“een volstrekt marginale vernietiging (is) in vergelijking met het geheel van de 
middelen” die voor dat hof werden aangevoerd.

Het arrest voegt daaraan toe dat “de partijen geen rechtstreekse en uitgebreide 
studie  hebben  gewijd  aan  de  wijzigingen  van  de  eerste  (geluids-
bestrijdings)maatregelen tot het decreet van 29 april 2004” en dat “het hof (van 
beroep) evenmin een dergelijke studie zal doen”.

In tegenstelling tot hetgeen het onderdeel aanvoert, blijkt uit het arrest niet dat 
er  slechts  informele  en  niet-reglementaire  procedures  bestonden  op  grond 
waarvan de omwonenden, naar goeddunken van het Waalse Gewest, de terug-
koop of de geluidsisolatie van hun woning konden verkrijgen, noch dat er, op 
dag van het arrest, voor de omwonenden die van dat gewest de terugkoop of de 
geluidsisolatie van hun woning niet in der minne hadden verkregen, geen moge-
lijkheid meer was voor vergoeding of compensatie. 

2. Zoals eerder gezegd, beschouwt het arrest “de houding van de omwonenden 
of van sommigen onder hen (…) (niet) als een fout of als een factor die, met 
toepassing van de theorie van het misbruik van recht, het herstel van de schade 
die zogezegd door de fout  van het  Waalse Gewest  zou zijn veroorzaakt,  kon 
verhinderen”,  maar neemt het  die  houding in overweging  “in het  heel  strikte 
kader  van de vraag of  de vertraging bij  de concrete  uitvoering van sommige 
maatregelen te wijten was aan een fout van het Waalse Gewest”.

Het arrest wijst tevens op de “wil (van het Waalse Gewest) om maatregelen 
voor de beheersing van de geluidshinder te blijven toepassen” en stelt vast dat 
voornoemd gewest “op een korte onderbrekingsperiode na wegens de dreiging 
met  een  dwangsom  van  een  bijzonder  ontmoedigend  bedrag,  (…)  altijd 
woningen (is) blijven terugkopen”.

Het middel dat staande houdt dat het arrest de eisers iedere vergoeding ontzegt 
op grond  van  de  systematische  blokkerings-  of  verzetshouding van  sommige 
omwonenden, berust op een onjuiste lezing van het arrest.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Zesde middel  van elk cassatieberoep – met uitzondering van de cassatiebe-

roepen  C.05.0129.F  en  C.05.0133.F  –  en  zevende  onderdeel  van  het  vierde 
middel van die laatstgenoemde cassatieberoepen.
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Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verplicht degene die hinder veroor-
zaakt die de grens van de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, 
het door die hinder verbroken evenwicht te vergoeden.

Wanneer een overheid de dader is, moet de rechter, in zijn beoordeling van de 
omvang van die hinder, rekening houden met de lasten die een particulier in het 
openbaar belang moet dragen.

Het arrest dat “de omvang (…) van de geluidshinder die wordt veroorzaakt 
door de activiteiten in Bierset” niet negeert maar wijst op “het feit dat het moei-
lijk is te omschrijven waarin het evenwicht van nabuurschap of van openbare 
lasten, in de nabijheid van een luchthaven, bestaat”, motiveert niet regelmatig en 
verantwoordt  niet naar  recht  zijn beslissing om de op het bestaan van buren-
hinder gebaseerde vorderingen van de omwonenden af te wijzen.

In zoverre is het middel gegrond.
De overige grieven
De overige grieven dienen niet onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet 

tot ruimere cassatie leiden.
De vorderingen tot bindendverklaring van het arrest
De eisers hebben er belang bij dat dit arrest bindend wordt verklaard voor de 

partijen  ten  aanzien  van  wie  hun  cassatieberoepen  niet-ontvankelijk  zijn 
verklaard.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, uitspraak doende tussen de eisers 

en de eerste twee verweerders, de vorderingen niet-gegrond verklaart in zoverre 
ze gebaseerd zijn op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel 8 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, in zoverre het, uitspraak doende tussen de eisers en de eerste, tweede, 
derde, en zesde verweerders, afwijzend beschikt op de vordering die steunt op 
burenhinder, in zoverre het beslist dat de bijkomende vordering van de tweede 
verweerster geen bestaansreden heeft en in zoverre het uitspraak doet over de 
kosten tussen die partijen.

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen-

Belgocontrol en voor de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van 
Landsverdediging.

Houdt de kosten aan waarover het arrest van 14 december 2006 geen uitspraak 
heeft gedaan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

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

4 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h.Werquin,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
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mrs. Geinger, Van Ommeslaghe, Nelissen Grade, Draps, Oosterbosch en Gérard.

Nr. 697

1° KAMER - 4 december 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARTIKEL 747, § 2, 
GER.W. - OPZET - LAATTIJDIGE CONCLUSIE - GEVOLG - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ARTIKEL 747, § 2, 
GER.W. - OPZET - LAATTIJDIGE CONCLUSIE - DAAROPVOLGENDE CONCLUSIE - GEVOLG - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - ARTIKEL 1355 B.W. - 
VOORWERP

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALING - ONTVANKELIJKHEID

1º De opzet van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk  Wetboek is niet dat de partij  die 
nalaat binnen de door de rechter  bepaalde termijn een conclusie te nemen,  hierdoor 
noodzakelijk het recht verbeurt om binnen een latere termijn een conclusie te nemen; de  
rechter mag echter op vordering van een wederpartij een deloyale proceshouding aldus 
straffen en op die grond een conclusie uit het debat weren1. (Art. 747, § 2, Ger.W.)

2º Noch uit artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, noch uit het algemeen beginsel  
van  het  recht  van  verdediging  volgt  dat  de  conclusie  die  genomen  is  na  die  welke 
wegens laattijdigheid in de zin van die bepaling uit het debat is geweerd, in beginsel uit  
het debat moet worden geweerd, tenzij wordt bewezen dat de partij die het voordeel van  
die regel  geniet daarvan gebruikt  maakt om haar tegenstrever te verrassen door een 
houding aan te nemen die het recht van verdediging van laatstgenoemde miskent.  (Art. 
747, § 2, Ger.W.; algemeen beginsel van het recht van verdediging)

3º De grieven die een arrest, enerzijds, verwijten dat het een buitengerechtelijke bekentenis  
over een rechtspunt aanneemt, anderzijds, dat het niet vaststelt dat de eiseres, door die 
bekentenis, de bedoeling had een verklaring af te leggen die tegen haar als bewijs zou 
kunnen dienen, houden geen verband met artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek dat  
het bewijsmiddel van een mondelinge buitengerechtelijke bekentenis vastlegt; het middel  
is bijgevolg niet-ontvankelijk wanneer het die wetsbepaling aanvoert die niet tot cassatie 
kan leiden2.

4º Het middel dat geen verband houdt met de wettelijke bepaling waarvan de schending  
wordt aangevoerd, is niet ontvankelijk3.

(D. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0364.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 27 nov. 2003, AR C.01.0438.N, A.C., 2003, nr. 603.
2 Zie Cass., 26 maart 2004, AR C.02.0038.F, A.C., 2004, nr. 170. 
3 Zie noot 2. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 maart 2007 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
algemeen beginsel van het recht van verdediging, zoals het met name is neergelegd in 

artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat noch verweerders aanvullende conclusie, noch diens samenvat-

tende conclusie, uit het debat moet worden geweerd.
Het verantwoordt die beslissing om al de redenen die geacht worden hier integraal te 

zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:
"Bij  beschikking van 24 november  2005 heeft  het  hof van beroep een conclusieka-

lender opgemaakt op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Voor (de verweerder) zijn de volgende data vermeld: 30 december 2005, 15 februari 

2006, 18 maart 2006.
(Verweerders) hoofdconclusie is wel degelijk ter griffie van het hof van beroep neerge-

legd op 30 december 2005, maar de partijen zijn het erover eens dat die conclusie pas per 
brief  van  2 januari  2006 (en niet  van  2 februari  2006 zoals  verkeerdelijk  vermeld  in 
(verweerders) samenvattende conclusie) aan de raadsman van (de eiseres) is verstuurd.

(De eiseres) is van oordeel dat (de verweerder) door aldus te handelen, de hem toege-
wezen termijn niet heeft nageleefd en vraagt aan het hof van beroep (verweerders) hoofd-
conclusie,  alsook  zijn  aanvullende  en  zijn  samenvattende  conclusie,  uit  het  debat  te 
weren.

Krachtens artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek worden de conclusies die zijn 
overgelegd na het verstrijken van de termijnen ambtshalve uit het debat geweerd. Hieruit 
volgt dat de loutere neerlegging van de conclusie ter griffie zonder de gelijktijdige verzen-
ding van de conclusie aan de tegenpartij niet voldoet aan de vereisten van de wet en dat, 
in  dergelijk  geval,  de  conclusie  uit  het  debat  moet  worden  geweerd,  ook  al  werd  zij 
binnen de termijn ter griffie neergelegd.

Dienaangaande kan uit artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek niet worden afgeleid 
dat de neerlegging van een conclusie ter griffie als mededeling geldt en dat, bijgevolg, een 
partij  die  haar  conclusie  ter  griffie  heeft  neergelegd,  niet  langer  de  verplichting  zou 
hebben ze aan de tegenpartij mee te delen.

Anderzijds mag de rechter, wanneer een partij hem vraagt een laattijdige conclusie uit 
het debat te weren, het belang van die partij niet beoordelen.

(Verweerders) hoofdconclusie dient bijgevolg uit het debat te worden geweerd.
Wat  de  aanvullende  conclusie  en  de  samenvattende  conclusie  betreft,  kan  niet  als 

beginsel worden gesteld dat dergelijke conclusies noodzakelijkerwijs uit het debat moeten 
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worden geweerd wanneer dit met de hoofdconclusie is gebeurd omdat deze te laat is neer-
gelegd (zie in die zin Cassatie, 27 november 2003, A.C. 2003, nr. 603). De rechter dient 
in concreto na te gaan of de neerlegging van de daaropvolgende conclusies geen deloyale 
proceshouding impliceert van de partij wier hoofdconclusie uit het debat is geweerd. Dat 
loyaliteitscriterium houdt verband met het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging.

De  partijen  moeten  het  proces  loyaal  voeren.  Het  aanvoeren  van  nieuwe  middelen 
waarop de wederpartij niet meer zal kunnen antwoorden of het aanzienlijk vertragen van 
het debat op tegenspraak zijn onverenigbaar met een loyale proceshouding.

In deze zaak blijkt niet dat (de verweerder), door het neerleggen van zijn aanvullende 
conclusie en van zijn samenvattende conclusie, een deloyale proceshouding heeft aange-
nomen op grond waarvan zijn conclusies uit het debat geweerd zouden moeten worden. In 
die  omstandigheden  moet  noch  de  aanvullende  conclusie,  noch  de  samenvattende 
conclusie (van de verweerder) uit het debat worden geweerd".

Grieven
Met toepassing van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen 

beginsel van het recht van verdediging moeten de conclusies die neergelegd zijn na die 
welke te laat zijn neergelegd in de zin van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
in beginsel uit het debat worden geweerd. Er wordt van dat beginsel slechts afgeweken 
ingeval de partij die het voordeel van die regel geniet, daarvan gebruik maakt om op haar 
beurt haar tegenstrever te verrassen waardoor zij haar positie nog verbetert en zij aldus het 
recht van verdediging van laatstgenoemde miskent, met name door tegen de partij die het 
recht om conclusie te nemen heeft verbeurd, een nieuwe vordering, incidenteel beroep of 
nieuwe middelen aan te voeren.

Het arrest overweegt dat verweerders aanvullende en samenvattende conclusies slechts 
uit het debat moeten worden geweerd indien de neerlegging ervan "een deloyale proce-
shouding impliceert van de partij wier hoofdconclusie uit het debat is geweerd", wat hier 
niet het geval is.

In zoverre het arrest overweegt dat de conclusies die zijn neergelegd na die welke te 
laat zijn neergelegd in de zin van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts 
uit het debat moeten worden geweerd indien de neerlegging ervan een deloyale proce-
shouding impliceert van de partij wier hoofdconclusie uit het debat is geweerd, terwijl die 
conclusie in beginsel uit het debat moet worden geweerd, tenzij bewezen wordt dat de 
eiseres de regel van de verwijdering uit het debat zou misbruiken om de verweerder te 
verrassen door een houding aan te nemen die het recht van verdediging van laatstge-
noemde miskent, schendt het artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en miskent 
het het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

In  zoverre  het  arrest  overweegt  dat  verweerders  aanvullende  en  samenvattende 
conclusie niet uit het debat moeten worden geweerd zonder daarbij vast te stellen dat de 
eiseres, in het tegenovergestelde geval, gebruik zou maken van de regel betreffende het 
weren van conclusies, om de verweerder te verrassen door een houding aan te nemen die 
het recht van verdediging van laatstgenoemde miskent, bevat het arrest niet de vaststel-
lingen aan de hand waarvan het Hof de wettigheid ervan kan toetsen, en schendt het bijge-
volg artikel 149 van de Grondwet.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen



2910 HOF VAN CASSATIE 4.12.08 - Nr. 697 

Het  arrest  overweegt  dat  de  e-mailberichten  van  de  eiseres  een  buitengerechtelijke 
bekentenis vormen.

Het verantwoordt die beslissing om al de redenen die geacht worden hier integraal te 
zijn weergegeven, en inzonderheid, in hoofdzaak, met de onderstaande overweging:

"(De verweerder) baseert zich hoofdzakelijk op de buitengerechtelijke bekentenis die 
voortvloeit uit de berichten die (de eiseres) hem heeft gestuurd. Eerst en vooral moet dus 
worden  nagegaan  of  de  mails  van  laatstgenoemde  een  buitengerechtelijke  bekentenis 
vormen van (verweerders) eigendom op de gevorderde meubels.

Er dient aan herinnerd dat de wet geen enkel vormvereiste voor dit soort bekentenis 
vastlegt; zij kan stilzwijgend zijn en voortvloeien uit handelingen van de partij tegen wie 
zij  wordt  aangevoerd.  Er  wordt  aangenomen  dat  met  een  bekentenis  het  bewijs  kan 
worden geleverd ofwel tegen, ofwel boven de inhoud van een akte.

Chronologisch  gezien  is  het  eerste  stuk  waarop  het  hof  (van  beroep)  acht  slaat 
(verweerders) handgeschreven bericht van 6 juni 2002. Deze verbindt zich ertoe de belas-
ting te betalen betreffende het bijberoep van (de eiseres) op voorwaarde dat zij zich van 
haar kant ertoe verbindt hem onmiddellijk zijn persoonlijke zaken terug te geven waarvan 
een gedetailleerde lijst is opgemaakt.

In de mail van 10 juni vermeldt (de eiseres) dat zij het 'voorstel'  in haar brievenbus 
heeft  ontvangen.  Zonder  (verweerders)  lijst  als  dusdanig  te  betwisten,  herinnert  (de 
eiseres) hem eraan dat hij vaak had gezegd dat hij absoluut niet de bedoeling had ook 
maar iets terug te halen. Op 11 juni stuurt (de verweerder) op zijn beurt een mail waarin 
hij zijn voorstel herhaalt om de belasting van (de eiseres) te betalen en erop aandringt dat 
hij zijn zaken zo vlug mogelijk wil terughalen teneinde zijn appartement in te richten.

Op 19 juni vermeldt  de mail  van (de eiseres) onder meer:  'Ik  ga er natuurlijk mee 
akkoord - al van in het begin trouwens - om je jouw spullen die nog bij mij thuis liggen 
terug te geven, op voorwaarde dat je de schulden die je nog bij mij hebt, vereffent, wat 
mij toch maar op zijn minst normaal lijkt'.

Ten slotte stuurt (de eiseres) op 20 juni een laatste mail (aan de verweerder) waarin zij 
preciseert 'Ik laat niets gaan voor ik de centen terugkrijg'.

Voor het ophalen van de meubels van (de verweerder),  geeft  zij de ogenblikken op 
waarop zij nog vrij is voor zij op vakantie vertrekt en dringt zij bij (de verweerder) aan op 
een positieve reactie, te meer daar, zo voegt zij eraan toe 'ik nog tijd nodig heb om je 
spullen in dozen klaar te leggen'.

Na te hebben vermeld dat zij de wijn die bij haar moeder lag, heeft laten terughalen, 
preciseert zij voorts: 'ik ga akkoord met de lijst, behalve voor drie zaken: de marmeren 
salontafel die mijn vorige vervangt en die je me cadeau had gedaan (je zult hoe dan ook 
de twee andere salontafels terugkrijgen), het tv-meubel, dat van mij is, en je hebt me trou-
wens andermaal gezegd dat je er een had, alsook de kleerkasten om te beletten dat er 
gaten in de muur komen wanneer ze worden verplaatst, maar waarmee ik jouw schuld wil 
verminderen (dat zullen we natuurlijk moeten overeenkomen, naargelang je al dan niet je 
schulden correct betaalt)'.

Ten slotte eindigt de mail met de volgende woorden: 'bericht voor je eventuele advo-
caat: aangezien je in staat bent dit document tegen mij te gebruiken (zie jouw mail hier-
onder) sta ik erop te verduidelijken dat dit geenszins een schulderkenning is maar wel een 
nette regeling teneinde de betrekkingen tussen ons correct te houden'.

(De eiseres) beweert dat zij op geen enkel ogenblik erkend heeft dat (de verweerder) de 
eigenaar is van de gevorderde meubels, maar dat zij enkel een voorstel heeft gedaan in het 
kader van een poging tot minnelijke regeling van de scheiding; volgens haar zijn de enige 
(aan de verweerder) toebehorende goederen die bij haar thuis staan, een ronde salontafel 
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met een marmeren blad, een vestiairemeubel op leeuwenpoten en een rond tafeltje.
De bewoordingen van (de eiseres) in haar mail van 20 juni zijn nochtans heel duidelijk 

en vermelden uitdrukkelijk dat zij akkoord gaat met (verweerders) lijst, behalve voor drie 
voorwerpen.

Anderzijds bevestigt de omstandigheid dat (de eiseres) betwist dat die drie voorwerpen 
(de verweerder)  toebehoren, a contrario, dat  zij erkent  dat hij de exclusieve eigendom 
heeft van de andere voorwerpen uit de lijst die op 6 juni is meegedeeld.

Er dient ook op gewezen dat de lijst van 6 juni door (de verweerder) wordt bestempeld 
als die van zijn persoonlijke zaken en dat geen enkele van de latere mails van (de eiseres) 
de eigendom (van de verweerder) over zijn persoonlijke zaken betwist (met uitzondering, 
zoals eerder gezegd, van de drie voorwerpen, vermeld in de mail van 20 juni):

-  op  11  juni  bevestigt  (de  eiseres)  dat  zij  het  voorstel  van  haar  ex-vriend  heeft 
ontvangen en wijst zij hem enkel erop dat hij vaak had gezegd dat hij niet van plan was 
zijn meubilair terug te halen;

- op 9 juni stemt zij ermee in hem zijn zaken die nog bij haar thuis staan terug te geven, 
mits hij echter zijn schulden vereffent.

Uit die berichtenwisseling volgt dus dat de enige betwisting sloeg op de modaliteiten 
van teruggave van het meubilair,  waarbij  de eiseres die teruggave hiervan wilde laten 
afhangen van de voorafgaande betaling door de verweerder van het haar beloofde geld.

Uit de berichten die de partijen aan elkaar hebben gestuurd tussen 6 en 20 juni 2002 en 
uit de houding van de eiseres gedurende die periode (geen enkele betwisting en, daaren-
tegen, het principiële akkoord om (de verweerder) zijn zaken terug te geven, klaarzetten 
van zijn zaken - het terughalen van de wijn die bij haar moeder lag -, instemming met de 
lijst, met uitzondering van drie voorwerpen waarvoor de duidelijke verantwoording wordt 
gegeven), blijkt daarentegen dat de aarzeling om de zaken (van de verweerder) terug te 
geven geen betrekking had op diens eigendom van die zaken noch zelfs op het beginsel 
van de teruggave maar enkel op de modaliteiten ter zake waarbij de eiseres eerst terugbe-
taald  wilde  worden  door  de  verweerder  vooraleer  zij  hem de  zaken  terug  zou  geven 
waarop hij recht had.

Hieruit volgt dus dat zowel de houding van de eiseres als de berichten die zij (aan de 
verweerder) heeft gestuurd een buitengerechtelijke bekentenis vormen van de exclusieve 
eigendom van de verweerder op de in zijn lijst van 6 juni vermelde meubels, met uitzon-
dering van de drie meubels die in de mail van 20 juni worden betwist. De omstandigheid 
dat  de  eiseres  in  een  van  haar  berichten  heeft  vermeld  dat  dit  geen  schulderkenning 
inhoudt,  belet  niet  dat  al  haar  berichten  betreffende  de  eigendomsrechten  van  de 
verweerder op zijn meubilair het kenmerk van een bekentenis vertonen".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel  1355  van  het  Burgerlijk  Wetboek  luidt  als  volgt:  "Een  zuiver  mondelinge 

buitengerechtelijke bekentenis kan niet worden ingeroepen, wanneer het een eis betreft 
waarvan het bewijs door getuigen niet zou kunnen worden toegelaten".

De bekentenis wordt omschreven als een verklaring waarbij een persoon een feit dat 
tegen  haar  rechtsgevolgen  kan  hebben,  als  waar,  als  ten  opzichte  van  haar  bewezen, 
erkent. De bekentenis kan slechts op een feit slaan en mag niet de oplossing inhouden, die 
rechtens aan het geschil moet worden gegeven.

De bekentenis is een eenzijdige vrijwillige handeling die de erkenning moet inhouden 
van een betwist  feit dat in het voordeel van de tegenstrever kan spelen. Die handeling 
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moet zijn verricht met de bedoeling een verklaring af te leggen die als bewijs kan dienen 
voor de wederpartij.

Het arrest baseert zijn beslissing dat het hier een buitengerechtelijke bekentenis van de 
eiseres betreft, op de onderstaande gegevens:

- de bewoordingen die de eiseres gebruikt  in haar mail  van 20 juni 2002 zijn "heel 
duidelijk en vermelden uitdrukkelijk dat zij akkoord gaat met verweerders lijst, behalve 
voor drie voorwerpen";

-  "De  omstandigheid  dat  de  eiseres  betwist  dat  die  drie  voorwerpen  de verweerder 
toebehoren bevestigt, a contrario, dat zij erkent dat hij de exclusieve eigendom heeft van 
de andere voorwerpen uit de lijst die op 6 juni is meegedeeld";

- de eiseres heeft in geen enkele van haar mails, en onder voorbehoud van de drie voor-
noemde voorwerpen, de bewering van de verweerder betwist volgens welke zijn lijst van 
6 juni betrekking had op zijn persoonlijke zaken.

Het arrest overweegt ook: "de omstandigheid dat (de eiseres) in een van haar berichten 
heeft vermeld dat dit geen schulderkenning inhoudt, belet niet dat al haar berichten betref-
fende de eigendomsrechten van de verweerder  op zijn meubilair  het  kenmerk van een 
bekentenis vertonen".

De buitengerechtelijke bekentenis kan geen betrekking hebben op de omschrijving van 
het recht dat een persoon op een zaak heeft, te dezen een eigendomsrecht, maar enkel op 
het feit dat door het bestaan van die zaak wordt gevormd, ja zelfs op het bezit ervan door 
een persoon.  De eigendom is  immers  een rechtsvraag waarop  de bekentenis  niet  mag 
slaan. Bijgevolg schendt het arrest, in zoverre het beslist dat de eiseres een buitengerech-
telijke  bekentenis  heeft  afgelegd  betreffende  de  eigendom van  de  verweerder  op  zijn 
meubilair, artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien  schendt  het  arrest  eveneens artikel  1355 van  het  Burgerlijk  Wetboek in 
zoverre het, uit de berichten die de partijen aan elkaar hebben gestuurd en uit de houding 
van  de eiseres,  afleidt  dat  zij  een buitengerechtelijke  bekentenis  heeft  afgelegd,  maar 
daarbij niet vaststelt dat de eiseres van plan was een verklaring af te leggen die tegen haar 
als bewijs kon worden gebruikt en hoewel het uitdrukkelijk erop wijst dat de eiseres in 
een van haar mailberichten had gepreciseerd dat zij hierin geen schulderkenning aflegde. 
Aangezien het arrest die vaststelling niet doet, bevat het hoe dan ook niet de vaststellingen 
de het Hof in staat stellen de wettigheid ervan te toetsen en schendt het bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Wanneer  de  rechter  overeenkomstig  artikel  747,  §2,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek  de  conclusietermijnen  vastlegt,  worden  de  conclusies  die  na  het 
verstrijken  van  de  termijnen  worden  overgelegd,  ambtshalve  uit  het  debat 
geweerd.

De opzet  van die  bepaling is  niet  dat  de  partij  die  nalaat  binnen  de  aldus 
bepaalde  termijn  een  conclusie  te  nemen,  hierdoor  noodzakelijk  het  recht 
verbeurt om binnen een latere termijn een conclusie te nemen.

Op vordering van een wederpartij mag de rechter evenwel sancties opleggen 
bij  een  deloyale  proceshouding  en  op  die  grond  een  conclusie  uit  het  debat 
weren.
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Daarentegen volgt noch uit dat artikel, noch uit het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging dat de conclusie die genomen is na die welke wegens laat-
tijdigheid in de zin van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek uit het 
debat is geweerd, in beginsel uit het debat moet worden geweerd, tenzij wordt 
bewezen dat  de partij  die  het  voordeel  van die regel  geniet  daarvan  gebruikt 
maakt om haar tegenstrever te verrassen door een houding aan te nemen die het 
recht van verdediging van laatstgenoemde miskent.

Het middel, dat volledig berust op de tegengestelde onderstelling, faalt naar 
recht.

Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
Het  onderdeel  verwijt  het  arrest,  enerzijds,  dat  het  een  buitengerechtelijke 

bekentenis over een rechtsvraag aanneemt, anderzijds, dat het niet vaststelt dat 
de eiseres, door die bekentenis, de bedoeling had een verklaring af te leggen die 
tegen haar als bewijs zou kunnen dienen.

Die  grieven  houden  geen  verband  met  artikel  1355  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, dat het bewijs regelt van een mondelinge buitengerechtelijke beken-
tenis. 

Voor het overige is de vermeende schending van artikel 149 van de Grondwet 
helemaal  afgeleid  uit  de  tevergeefs  aangevoerde  schending  van  voornoemd 
artikel 1355 van het Burgerlijk Wetboek.

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

4 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h.Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Mahieu.

Nr. 698

1° KAMER - 4 december 2008

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - ZELFDE PARTIJEN - VOORWERP EN OORZAAK VAN EEN REEDS BESLECHTE 
RECHTSVORDERING NIET DEZELFDE ALS DIE VAN EEN LATERE RECHTSVORDERING - GEVOLGEN

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALGEMEEN - 
OMVANG
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1º  Uit  de  omstandigheid  dat  het  voorwerp  en  de oorzaak van een definitief  beslechte  
rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde 
partijen, volgt niet noodzakelijkerwijs dat die gelijkheid ontbreekt voor elke aanspraak of  
betwisting die een partij in het ene of het andere geding aanvoert, noch, bijgevolg, dat de 
rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met wat  
vroeger is beslist1. (Artt. 23 tot 27, Ger.W.)

2º Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een 
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was 
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt2. (Art. 23, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0412.F)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1350, 2°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart  de eiser burgerlijk aansprakelijk op grond dat hij een fout heeft 

begaan in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek om de volgende redenen:
"(De verweerder) komt vervolgens op tegen de beslissing tot ambtshalve ontslag die 

genomen is bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1995, met uitwerking op 1 november 
1995.

Uit die redenen en uit de memorie van toelichting bij dat besluit volgt dat die tuchtstraf 
was opgelegd voor de onderstaande feiten:

- 'afwezig om gezondheidsredenen en met geen enkele professionele verplichting meer 
jegens  de Rijkswacht,  heeft  hij  zijn  betrekking gecumuleerd  met  winstgevende  bezig-
heden in het onderwijs, waardoor hij, een schooljaar lang, een lesrooster van vijfendertig 
uur  per  week  had,  hetgeen  overeenkomt  met  een  voltijdse  onderwijsbetrekking.  Naar 
eigen zeggen,  wist  hij  dat  de cumulatie  van ambten verboden is zonder voorafgaande 
toestemming van de bevoegde minister;

- hoewel hij afwezig was om gezondheidsredenen heeft hij zondag 8 januari 1995 om 
12.00 uur deelgenomen aan het tv-programma "Controverse" dat gewijd was aan "geweld 
op school";

- hij heeft blijk gegeven van een volstrekt gebrek aan loyaliteit door te beweren dat hij 
een geldige cumulatietoestemming had en heeft aldus zijn oversten misleid. Het feit dat 

1 Zie Cass., 20 maart 2006, AR C.04.0553.N, A.C., 2006, nr. 184.
2 Cass., 13 juni 2002, AR C.99.0405.N, A.C., 2002, nr. 355.
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betrokkene zich er terdege van bewust was dat het document dat hij als cumulatietoestem-
ming bezat, helemaal niets waard was, wordt bevestigd door de stappen die hij nadien, 
zonder de hiërarchische weg te volgen,  heeft  gedaan om nog een toestemming van de 
bevoegde minister te krijgen'.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant heeft, volgens de bewoordingen van haar 
vonnis van 25 februari 1997, echter als volgt beslist:

'(De verweerder) beweert, terecht, dat hij is voortgegaan op de toestemming van zijn 
hiërarchische chef, kolonel B., die hem op 28 juni 1991 terug naar huis heeft gestuurd en 
hem daarbij heeft toegestaan een winstgevende activiteit uit te oefenen; dat document is 
teruggestuurd naar het ministerie dat alles in het werk moest stellen om (de verweerder) te 
waarschuwen dat die toestemming niet geldig was; (de eiser) beweert dat genoemd docu-
ment, nog de dag zelf,  verbeterd werd door een ander van een zekere heer R., dat de 
toestemming om een winstgevend beroep uit te oefenen geschrapt heeft; eerst dient erop 
gewezen dat het origineel van dat document niet is overgelegd,  ondanks (verweerders) 
verzoek;

Anderzijds, indien het verbeterend document nog de dag zelf was opgemaakt, had men 
toch op zijn minst het verkeerde document bij (de verweerder) moeten terughalen, wat 
niet gebeurd is; bovendien legt (de verweerder) een attest over van een zekere heer V., 
medeondertekenaar van het "B"-document, waarin wordt bevestigd dat (de verweerder) 
dus het ziekenhuis heeft verlaten met enkel het "B"-document in zijn bezit, en dat hij geen 
weet heeft van een ander verbeterend document; sergeant-majoor V. bevestigt eveneens 
dat het "B"-document het enige is dat opgemaakt is en dat (verweerders) dossier geen 
enkel ander document bevat;

Anderzijds  staat  het  vast  dat  een  minister  de  vereiste  toestemming  mondeling  kan 
geven zonder dat een schriftelijk document noodzakelijk is;

Naar  het  idee van  de (verweerder)  was  kolonel  B.  misschien  wel  door  de minister 
gemachtigd  om de uitoefening van die beroepsactiviteit  toe te staan,  te meer  daar die 
toestemming gegeven  was op een officieel  document  van de Rijkswacht  zonder enige 
beperking of voorbehoud;

Veeleer was het (de eiser) die op de hoogte was van het "B"-document en die boven-
dien  (verweerders)  toestand  van  mentale  verwardheid  kende  en  aldus  een  fout  heeft 
begaan door laatstgenoemde niet op de hoogte te brengen van het gevaar voor verwarring; 
het is trouwens niet de enige fout die de diensten van het ministerie hebben gemaakt gelet 
op de wijze waarop de procedure tot ambtshalve ontslag wegens lichamelijke ongeschikt-
heid is verlopen'.

Die redenen, die onlosmakelijk verbonden zijn met het dictum van het vonnis, zijn niet 
langer vatbaar voor hoger beroep en hebben gezag van het definitief rechterlijk gewijsde, 
spreken de redenen tegen die (de eiser) voor dat ambtshalve ontslag heeft aangevoerd. 
Volgens hem immers, heeft (de verweerder) daadwerkelijk van zijn hiërarchische chef een 
toestemming ontvangen  en,  gedekt  door  die  toestemming,  is  hij  terecht  ervan  kunnen 
uitgaan dat hij zijn activiteit als leerkracht in de Franse Gemeenschap mocht uitoefenen.

Hieruit volgt dat de tuchtstraf van oktober 1995 als kennelijk onwettig moet worden 
aangemerkt  en  dus  een  fout  oplevert  in  de  zin  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, bij ontstentenis van onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigings-
grond waarvan (de eiser) het bewijs niet levert".

Grieven
Artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen het 

voorwerp  van  de  beslissing  heeft  uitgemaakt.  Vereist  wordt  dat  de  gevorderde  zaak 
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dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust; dat de vordering tussen dezelfde 
partijen bestaat, en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is".

Artikel 1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Een wettelijk vermoeden is het vermoeden dat door een bijzondere wetsbepaling met 

zekere handelingen of met zekere feiten verbonden is; zodanig zijn: (...) Het gezag dat de 
wet aan het rechterlijk gewijsde toekent".

Het arrest grondt de beslissing dat het koninklijk besluit van 16 oktober 1995 waarbij 
de eiser de verweerder definitief uit zijn ambt heeft ontheven door ambtshalve ontslag en 
zonder pensioen vanaf 1 november 1995, onwettig is en en dat de eiser, die deze beslis-
sing heeft genomen, om die reden aansprakelijk is, op de motivering en het dictum van 
het vonnis dat op 25 februari 1997 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant, in de 
zaak 4374/95 uitgesproken is tussen dezelfde partijen.

Het arrest beslist dat de redenen van dat vonnis, die onlosmakelijk verbonden zijn met 
het dictum ervan, gezag van het definitief rechterlijk gewijsde hebben, terwijl noch het 
voorwerp, noch de oorzaak van die voor de twee gerechten gebrachte vorderingen iden-
tiek zijn.

Zoals het arrest vaststelt, bestond het voorwerp van de vordering die de eiser voor de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant heeft ingesteld erin de terugbetaling te krijgen van 
de onverschuldigd gedane betalingen, of op zijn minst de betaling van een vergoeding te 
verkrijgen tot herstel van de zogezegd geleden schade. Het arrest herinnert er immers aan 
dat  "(de  eiser),  vertegenwoordigd  door  de  minister  van  Binnenlandse  Zaken,  (de 
verweerder) op 4 april 1995 heeft gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant. Hij vordert van hem de teruggave van het salaris dat hij ontvangen heeft terwijl 
hij in ziekteverlof was. (De eiser) houdt, in hoofdzaak, staande dat (de verweerder) het 
onterecht heeft ontvangen en, subsidiair, dat hij de tegenwaarde ervan verschuldigd was, 
in  de vorm van  schadevergoeding  om als  leerkracht  voor  de Franse  Gemeenschap  te 
hebben gewerkt waardoor hij de Rijkswacht heeft misleid omtrent zijn werkelijke gezond-
heidstoestand".

De oorzaak van die vordering bestond dus in de aan de verweerder ten laste gelegde 
fouten, in casu in het feit dat hij een niet-toegestane activiteit uitoefent in de onderwijs-
sector, waarvoor hij een bezoldiging ontving bovenop zijn salaris van Rijkswachtkapitein.

De door de verweerder  ingestelde rechtsvordering,  die het voorwerp van dit  geschil 
vormt,  slaat,  zoals het arrest vaststelt,  op zijn vordering tot  schadevergoeding voor de 
fouten  die  de  eiser  zou  hebben  begaan  naar  aanleiding  van  de  procedure  tot  ontslag 
wegens  lichamelijke  ongeschiktheid  en  definitieve  ambtsontheffing  door  ambtshalve 
ontslag.

De oorzaak van die vordering bestaat in de fout die de eiser ten laste wordt gelegd, 
zijnde de onwettigheid van de tuchtstraf van 16 oktober 1995.

Door het  gezag  van  het  rechterlijk  gewijsde  toe te  kennen  aan het  dictum van  het 
vonnis van 25 februari 1997, en daaruit vervolgens af te leiden dat de in het koninklijk 
besluit van 16 oktober 1995 vervatte tuchtstraf kennelijk onwettig is en, bijgevolg, een 
fout oplevert in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, schendt het arrest 
artikel  23  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  alsook  artikel  1350,  3°,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek.

Het schendt, bijgevolg, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit  de  omstandigheid  dat  het  voorwerp  en  de  oorzaak  van  een  definitief 
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beslechte rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering 
tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijkerwijs dat die overeenstemming 
ontbreekt  voor  elke  aanspraak  of  betwisting  die  een  partij  in  het  ene  of  het 
andere  geding  aanvoert,  noch,  bijgevolg,  dat  de  rechter  een  aanspraak  kan 
aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met wat vroeger is beslist.

Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een 
geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om reden van het geschil dat voor hem is 
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodza-
kelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt. 

Het arrest  wijst  erop,  zonder te worden tegengesproken,  dat  het  vonnis dat 
tussen de partijen op 25 februari 1997 is gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dinant beslist "dat (de verweerder), terecht, beweert dat hij is voortge-
gaan op de toestemming van zijn hiërarchische chef, kolonel B., die hem op 28 
juni 1991 terug naar huis heeft gestuurd en hem daarbij (schriftelijk) heeft toege-
staan een winstgevende activiteit  uit  te oefenen; dat  dit  document is  terugge-
stuurd naar het ministerie dat alles in het werk moest stellen om (de verweerder) 
te waarschuwen dat die toestemming niet geldig was" en dat de eiser een fout 
heeft begaan door de verweerder niet op de hoogte te brengen van het gevaar 
voor verwarring.

Door te overwegen dat die redenen, "welke onlosmakelijk verbonden zijn met 
het dictum van het vonnis, niet langer vatbaar zijn voor hoger beroep en gezag 
van het definitief rechterlijk gewijsde hebben",  deze tegenspreken die de eiser 
voor dat  ambtshalve  ontslag  heeft  aangevoerd,  aangezien  hij,  gedekt  door  de 
toestemming van zijn hiërarchische chef, terecht ervan is kunnen uitgaan dat hij 
zijn activiteit als leerkracht in de Franse Gemeenschap mocht uitoefenen en dat 
"de tuchtstraf van oktober 1995 als kennelijk onwettig moet worden aangemerkt 
en dus een fout oplevert in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
bij ontstentenis van onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigings-
grond waarvan (de eiser) het bewijs niet levert", schendt het arrest geen enkele 
van de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

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

4 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h.Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Mahieu.
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Nr. 699

1° KAMER - 4 december 2008

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— ALGEMEEN - BESLISSING OVER DE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - EXCEPTIE VAN 
PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - GEVOLG

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - BESLISSING OVER DE 
BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - EXCEPTIE VAN PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDHEID - GEVOLG

1º en 2° De appelrechter die de beslissing, ook al is die impliciet, van de eerste rechter die  
zich bevoegd verklaart, tenietdoet, moet de bevoegde appelrechter aanwijzen, en als hij 
die rechter niet is, de zaak naar de bevoegde appelrechter verwijzen; in geen geval mag  
de appelrechter een vordering niet-ontvankelijk verklaren op grond dat de eerste rechter 
niet bevoegd was om ervan kennis te nemen1. (Artt. 643 en 660, eerste lid, Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 19 februari  2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 156, 4°, van de Grondwet; 
- de artikelen 10, 577, 602, 1°, 622, 628, 9°, 660, eerste lid, en 1068, eerste lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, afdelingen IX en X, 4.21, 4.24 en 5, 4°, van het bijvoegsel bij het 

Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en verklaart het verzoekschrift tot erkenning als 

staatloze niet-ontvankelijk om de volgende redenen:
"(Eisers) raadsman voert aan dat (de verweerder) zijn appelverzoekschrift heeft doen 

toekomen op het adres dat vermeld staat in de bevolkingsregisters in plaats van op de door 
hem gekozen woonplaats en dat genoemd adres niet zijn wettelijke woonplaats is, aange-
zien betrokkene onregelmatig in België verblijft,  en komt tot de slotsom dat het hoger 
beroep niet ontvankelijk is.

(De eiser) betwist niet dat de gerechtsbrief wel degelijk verstuurd is naar zijn verblijf-
plaats te Manhay.

(...) Het bevolkingsregister vermeldt dat hij er al sinds 18 maart 2003 verbleef.

1 Zie Cass., 30 nov. 2001, AR F.08.0085.F, A.C., 2001, nr. 658.
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Artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, in de gevallen die de wet 
opsomt, hetgeen hier het geval is overeenkomstig artikel 1056, 2°, van dat wetboek, de 
griffier ervoor zorgt dat de kennisgeving bij gerechtsbrief geschiedt, die door de postdien-
sten ter hand wordt  gesteld aan de geadresseerde in persoon of aan diens woonplaats 
'zoals bepaald in de artikelen 33, 35 en 39'. Artikel 35 preciseert als volgt: 'Indien de bete-
kening niet aan de persoon kan worden gedaan, geschiedt zij aan de woonplaats of, bij 
gebreke van een woonplaats, aan de verblijfplaats van de geadresseerde'. De procedure is 
dus regelmatig.

(...) De bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg in zake staatloosheid wordt 
niet langer betwist. Het gaat om een geschil over de staat van personen die op grond van 
artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek tot haar bevoegdheid behoort. Dat geschil, 
dat ertoe strekt een afwezigheid van nationaliteit te doen vaststellen, is verwant met dat 
betreffende de nationaliteit, dat op grond van punt 22° van dat artikel  eveneens tot de 
materiële bevoegdheid van die rechtbank behoort.

(...) (De eiser) heeft voor de neerlegging van zijn verzoekschrift tot erkenning als staat-
loze ter griffie van de rechtbank te Namen woonplaats gekozen bij zijn raadsman. (De 
verweerder) beschouwt die woonplaatskeuze als onwettig aangezien de betrokkene, toen 
hij het verzoekschrift neerlegde, al jaren in Manhay op een welomschreven adres woonde 
en die aangelegenheid geregeld wordt door artikel 628, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Hoewel er geen enkele specifieke regel bestaat die de territoriale bevoegdheid inzake 
staatloosheid regelt,  moet er uitspraak worden gedaan met inachtneming van de begin-
selen, die vermeld staan in de artikelen 622 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek 
inzake de territoriale bevoegdheid.

De algemene  regel  is  vervat  in  artikel  624 van het Gerechtelijk  Wetboek.  Er dient 
onmiddellijk op gewezen dat de verwijzing naar de gekozen woonplaats slechts geldt voor 
de uitvoering van een akte. Inzake de staat van personen daarentegen bepaalt artikel 628 
de verschillende bevoegdheden volgens de specifieke materies: echtscheiding (1°), huwe-
lijk en bekwaamheid (2° en 3°), nationaliteit (9°), adoptie (20° tot 22°).

In al die materies wordt als bevoegdheidscriterium de verblijfplaats, zelfs meer nog dan 
de wettelijke woonplaats, van de betrokken persoon, in aanmerking genomen, wat logisch 
is aangezien de rechter in principe op die plaats de feitelijke inlichtingen zal verzamelen 
op grond waarvan hij uitspraak zal kunnen doen.

De materie staatloosheid moet worden gelijkgesteld met die van de nationaliteit, aange-
zien zij er nauw mee is verwant, enerzijds, daar zij slechts kan worden toegekend voor 
zover, meer bepaald, de verzoeker bewijst dat hij geen enkele nationaliteit heeft, en ander-
zijds daar de status waartoe zij leidt voor degene die haar verkrijgt, hem de mogelijkheid 
biedt  om op grond  van  het  Verdrag van  New York een vervangende  bescherming te 
genieten die soms dezelfde is als die welke personen met een nationaliteit genieten.

Zij moet bijgevolg de algemene regels volgen van artikel 628, dat van dwingend recht 
is, zoals blijkt uit artikel 630, dat verbiedt ervan af te wijken.

(...) Het is bovendien vrij opmerkelijk dat (de eiser) in deze zaak, in zijn verzoekschrift, 
het argument van zijn onregelmatig verblijf in België heeft aangevoerd, kennelijk om te 
kunnen verantwoorden dat hij geen vaste woonplaats heeft en om aldus de voornoemde 
woonplaatskeuze makkelijker te doen aanvaarden, hoewel hij, sinds jaren, al was het ille-
gaal, in België verbleef en vanaf 2003, dus bijna vier jaar, op een welomschreven adres 
woonde. Hij had dus wel degelijk een vaste verblijfplaats waar hij makkelijk te vinden 
was - hetgeen trouwens het geval was bij de kennisgeving van de gerechtsbrief -, in de 
onderstelling dat zij niet zijn 'woonplaats' was in de wettelijke zin van het woord. Zoals de 
arrondissementsrechtbank te Luik er al terecht op wees in een beslissing van 18 december 
2003 (J.L.M.B., 2004, 738), 'on peut se poser la question de savoir si la partie requérante 
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ne choisit pas son juge en évitant délibérément le tribunal normalement compétent' in een 
materie die van openbare orde is.

Uit die overwegingen volgt dat de woonplaatskeuze waardeloos is op het gebied van 
staatloosheid en dat het verzoekschrift tot erkenning als staatloze, dat is ingediend voor 
een territoriaal niet-bevoegde rechter, niet ontvankelijk is.

Bijgevolg bestaat er niet langer belang om de overige grieven, zowel van (de eiser) als 
van (de verweerder) te gronde te onderzoeken".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 628, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd: (...) de rechter van de plaats 

waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, wanneer het gaat om een vordering als bedoeld in 
artikel 11bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, of van de plaats waar degene 
die de verklaring aflegt zijn hoofdverblijf heeft, wanneer het gaat om een vordering als 
bedoeld in artikel 12bis of om verklaringen op grond van de artikelen 15 tot 17, 24, 25, 26 
en 28 van hetzelfde Wetboek of van de hoofdverblijfplaats van degene die op grond van 
artikel 5 van hetzelfde Wetboek zich een akte van bekendheid laat verschaffen ter vervan-
ging van een akte van geboorte".

Het arrest verklaart het door de eiser ingediende verzoekschrift tot erkenning als staat-
loze  niet-ontvankelijk  op  grond  dat  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Namen  niet 
bevoegd was om er kennis van te nemen, met toepassing van artikel  628,  9°,  van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 628, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek wijst op dwingende wijze de rechter aan 
die territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen die gegrond zijn op de 
artikelen 11bis, 12bis, 15 tot 17, 24, 26, 28 en 5 van het Wetboek van de Belgische natio-
naliteit.

De  neerlegging  van  een  verzoekschrift  tot  erkenning  als  staatloze,  stemt  met  geen 
enkele  van de in artikel  628,  9°,  van het Gerechtelijk  Wetboek bedoelde vorderingen 
overeen.

Bijgevolg heeft het hof van beroep, door artikel 628, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek 
naar analogie toe te passen op de neerlegging van een verzoekschrift  tot erkenning als 
staatloze, de draagwijdte van die bepaling miskend.

Tweede onderdeel
Artikel 602, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:  " Het hof van beroep 

neemt kennis van het hoger beroep (...) tegen beslissingen in eerste aanleg gewezen door 
de rechtbanken van eerste aanleg en door de rechtbanken van koophandel".

Overeenkomstig artikel 156, 4°, van de Grondwet en artikel 5, 4°, van het bijvoegsel bij 
het  Gerechtelijk  Wetboek  -  Gebiedsomschrijving  en  zetel  van  hoven  en  rechtbanken, 
omvat het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik de provincies Luik, Namen en 
Luxemburg.

Uit die bepalingen, alsook uit de artikelen 1, afdeling X, en 4.24 van het bijvoegsel bij 
het  Gerechtelijk  Wetboek  -  Gebiedsomschrijving  en  zetel  van  hoven  en  rechtbanken, 
volgt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen gevestigd is in de provincie Namen 
en dus behoort tot het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik.

De artikelen 10 en 622 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat de rechter gebonden 
is door de territoriale bevoegdheid die de wet hem toekent.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de 
bevoegdheid van de appelrechter bepaald naar gelang van het gerecht dat de beroepen 
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beslissing heeft  gewezen,  en ook naar  gelang van  het  voorwerp  van  het  geschil,  met 
andere woorden de materiële bevoegdheid van de eerste rechter.

Zodra  het  vonnis  wordt  gewezen  door  een  rechtbank van  eerste  aanleg  die  tot  het 
rechtsgebied van een welbepaald hof van beroep behoort en het voorwerp van het geschil 
tot de materiële bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoort, is dat hof van 
beroep bevoegd om kennis te nemen van het hoger beroep tegen het vonnis van die recht-
bank  en  wordt  het  geschil  zelf,  met  toepassing  van  artikel  1068,  eerste  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, bij dat hof aanhangig gemaakt.

Na erop te hebben gewezen dat de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg 
inzake staatloosheid niet langer betwist  wordt, beslist het arrest niettemin dat de eerste 
rechter  territoriaal  niet  bevoegd was  om van  de aanvraag kennis  te  nemen en na het 
verzoekschrift tot erkenning als staatloze niet-ontvankelijk te hebben verklaard, weigert 
het arrest het geschil zelf te beslechten.

In zoverre het arrest weigert het geschil zelf te beslechten, schendt het de artikelen 602, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1, afdeling X, 4.24, 5, 4°, van het bijvoegsel bij het 
Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken en 156, 
4°, van de Grondwet, die het Hof van Beroep te Luik aanwijzen als het enige gerecht dat 
bevoegd is om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Namen.

In zoverre het arrest weigert het geschil zelf te beslechten na te hebben beslist dat de 
eerste rechter territoriaal niet bevoegd was, schendt het de artikelen 602, 1°, en 577 van 
het Gerechtelijk Wetboek, die de appelrechter enkel opleggen te onderzoeken of de beslis-
sing die naar hem is verwezen, gewezen is door een gerecht van wiens beslissingen hij, in 
hoger beroep, mag kennisnemen en of het geschil behoorde tot de bevoegdheid van de 
rechter die in eerste aanleg uitspraak deed.

Het  arrest  schendt  tevens  artikel  1068,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek in 
zoverre het weigert  het  geschil  zelf te beslechten, terwijl  het hof van beroep,  door de 
devolutieve  kracht  van  het  hoger  beroep,  verplicht  was  het  geschil  zelf  volledig  te 
beslechten.

Derde onderdeel
Uit de artikelen 156, 4°, van de Grondwet en 5, 4°, van het bijvoegsel bij het Gerechte-

lijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken, alsook uit de arti-
kelen 1, afdeling IX, en 4.21 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebieds-
omschrijving en zetel van hoven en rechtbanken volgt dat de gemeente Manhay gelegen is 
in het gerechtelijk kanton Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne - Houffalize,  dat behoort tot 
het  gerechtelijk  arrondissement  Marche-en-Famenne,  en  dat  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Marche-en-Famenne gevestigd is in de provincie Luxemburg en dus behoort tot 
het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Luik.

Het arrest stelt vast dat de eiser sinds 2003 een vaste verblijfplaats in Manhay had en 
beslist dat het gerecht, bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van een aanvraag tot 
erkenning als staatloze de rechtbank van eerste aanleg van eisers verblijfplaats was. Het 
arrest beslist dus op impliciete maar zekere wijze dat het gerecht, bevoegd om in eerste 
aanleg van eisers aanvraag tot erkenning als staatloze kennis te nemen de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne was.

Wanneer bij het Hof van Beroep te Luik, dat het appelgerecht is voor de beslissingen 
van zowel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen als van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Marche-en-Famenne,  hoger  beroep tegen een vonnis  van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Namen die over het geschil zelf uitspraak heeft gedaan, wordt ingesteld, 
moet  het krachtens artikel  1068,  eerste  lid,  van het Gerechtelijk  Wetboek,  wegens  de 
devolutieve kracht van het hoger beroep, het gehele geschil  beslechten, ook al was de 
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rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne en niet die te Namen, ratione loci 
bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.

Hieruit volgt dat het arrest, door te weigeren het geschil zelf te beslechten, de artikelen 
602, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1, afdeling IX, 4.21, 5, 4°, van het bijvoegsel bij 
het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken en 
156,  4°,  van  de  Grondwet,  schendt,  daar  die  artikelen  het  Hof  van  Beroep  te  Luik 
aanwijzen als het gerecht dat als enige bevoegd is om kennis te nemen van het hoger 
beroep tegen een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne.

Door te weigeren het  geschil  zelf  te  beslechten op grond dat  het  verzoekschrift  tot 
erkenning als  staatloze niet  bij  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg te  Namen ingediend 
moest  worden  maar  wel  bij  die van eisers verblijfsplaats,  namelijk  die te  Marche-en-
Famenne, hoewel het hof van beroep bevoegd is om zowel van het hoger beroep tegen een 
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen als van het hoger beroep tegen een 
vonnis  van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Marche-en-Famenne kennis  te nemen, 
schendt het arrest artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat het hof van 
beroep verplichtte het geschil volledig te beslechten.

Vierde onderdeel
Artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Behalve wanneer 

het voorwerp van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, 
verwijst iedere beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig naar de bevoegde 
rechter die zij aanwijst".

Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "In de gevallen waarin een 
exceptie  van onbevoegdheid  aanhangig kan worden gemaakt  voor  de rechter in hoger 
beroep, beslist deze over het middel en verwijst  de zaak, indien daartoe grond bestaat, 
naar de bevoegde rechter in hoger beroep".

Met toepassing van die bepaling moet de appelrechter die een exceptie van onbevoegd-
heid aanneemt en de beslissing, ook al is die impliciet, van de eerste rechter die zich onbe-
voegd verklaart, tenietdoet, de bevoegde appelrechter aanwijzen, en als hij niet die rechter 
is, de zaak naar laatstgenoemde verwijzen.

De appelrechter die beslist dat de eerste rechter territoriaal niet bevoegd was om van de 
vordering kennis te nemen, mag zich dus niet ertoe beperken de oorspronkelijke vordering 
niet-ontvankelijk te verklaren. Hij dient over het geschil zelf uitspraak te doen ofwel de 
zaak naar de bevoegde appelrechter te verwijzen.

In zoverre het arrest beslist dat het verzoekschrift tot erkenning als staatloze dat door de 
eiser voor een territoriaal niet-bevoegde rechter is ingediend, niet ontvankelijk is en dat er 
geen grond bestaat om de grieven van de partijen ten gronde te onderzoeken, zonder de 
zaak naar de bevoegde appelrechter te verwijzen,  schendt het de artikelen 643 en 660, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
Luidens artikel 660, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst iedere 

beslissing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig naar de bevoegde rechter 
die  zij  aanwijst,  behalve  wanneer  het  voorwerp  van  de  vordering niet  tot  de 
bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort.

Artikel 643 van dat wetboek bepaalt dat, in de gevallen waarin een exceptie 
van  onbevoegdheid  aanhangig  kan worden  gemaakt  voor de  rechter  in  hoger 
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beroep, deze over het middel beslist en de zaak, indien daartoe grond bestaat, 
naar de bevoegde appelrechter verwijst.

Uit die bepalingen volgt dat de appelrechter die de beslissing van de eerste 
rechter  die  zich  onbevoegd  verklaart,  tenietdoet,  ook al  is  deze  impliciet,  de 
bevoegde appelrechter moet aanwijzen, en als niet hij die rechter is, de zaak naar 
de bevoegde appelrechter moet verwijzen. In geen geval mag de appelrechter een 
vordering niet-ontvankelijk verklaren op grond dat de eerste rechter niet bevoegd 
was om ervan kennis te nemen.

Het arrest, dat eerst overweegt dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is 
om van een vordering inzake staatloosheid kennis te nemen en vervolgens eisers 
vordering tot erkenning als staatloze niet-ontvankelijk verklaart op grond dat de 
eerste rechter territoriaal niet bevoegd was om ervan kennis te nemen, schendt de 
voornoemde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Aangezien  de  overige  onderdelen  niet  tot  ruimere  cassatie  kunnen  leiden, 

hoeven ze niet onderzocht te worden.
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 

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

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

4 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h.Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Van Ommeslaghe

Nr. 700

1° KAMER - 5 december 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
VORDERING TOT UITLEGGING OF VERBETERING - UITVOERBARE KRACHT - DWANGSOM - GEVOLG

2º DWANGSOM - VORDERING TOT UITLEGGING OF VERBETERING VAN HET VEROORDELEND 
VONNIS - UITVOERBARE KRACHT - GEVOLG

1º en 2° Het instellen van een vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis heeft  
niet tot gevolg dat de uitvoerbare kracht ervan geschorst wordt; dit is evenmin het geval  
voor de tenuitvoerlegging van de aan het uit te leggen of te verbeteren vonnis verbonden 
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dwangsom1. (Art. 2251, B.W.; Artt. 793, 794 en 1385octies, Ger.W.)

(L. e.a. T. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (BELGIUM), n.v..)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:

1.  De verweerster,  Sony,  exploiteert  een aantal CD’s die een inbreuk blijken uit  te  
maken op de auteursrechten van de eiser.

Bij  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel  van  27  november  2000  wordt  de 
verweerster een verbod opgelegd om de exploitatie en de verspreiding van de betrokken 
CD’s verder te zetten. Daarbij wordt een dwangsom van 50.000 BEF per inbreuk (en per 
dag  vertraging)  opgelegd.  Ook  moeten  de  nog  in  omloop  zijnde  CD’s  uit  de  markt 
gehaald te worden, eveneens onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 BEF per dag 
(en per inbreuk).

Op 26 februari  en 4 maart  2002 worden de eisers gedagvaard door de verweerster, 
teneinde  van  de  appelrechters  te  Brussel  een  interpretatief  arrest  te  bekomen 
(klaarblijkelijk  omdat  onduidelijk  was  welke  specifieke  inbreuken  de  verbeurte  van 
dwangsommen tot gevolg hadden).

Op 30 augustus 2002 werd een eerste bevel tot betaling van dwangsommen betekend. 
Op 11 februari 2003 werd het interpretatief arrest uitgesproken. 
Op 11 maart 2003 werden zowel het interpretatief arrest als een nieuw betalingsbevel 

betekend.
De verweerster deed verzet tegen het bevel tot betaling bij de executierechter, die het 

betalingsbevel rechtmatig acht. Op haar hoger beroep beslist het bestreden arrest dat het 
betalingsbevel niet rechtmatig is, nu de dwangsommen voor de feiten beschreven in het 
P.V. van vaststelling van 27 augustus 2002 verjaard zijn. 

Het arrest neemt de exceptie van de verjaring van de verweerster aan en verwerpt het 
verweer van de eiser dat de verjaring geschorst werd tijdens de procedure tot interpretatie, 
op dagvaarding door de verweerster.

In dit verweer en in hun cassatiemiddel voeren de eisers aan dat deze procedure een 
wettelijk beletsel is voor de tenuitvoerlegging van de dwangsom dat, overeenkomstig het 
artikel  1385octies,  eerste,  tweede  en  derde  lid  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  de 
verjaringstermijn van zes maanden na de dag waarop ze verbeurd is, schorst.

2. In het eerste onderdeel voeren de eisers een schending aan van de motiveringsplicht 
(artikel 149 van de Grondwet), doordat de appelrechters niet antwoorden op dit verweer 
en namelijk "(niet) onderzoeken (…) of, gelet op de onzekerheid die er over de hoofdver-
oordeling bestond, eisers niet geacht moeten worden met het verbeuren van de dwangsom 
redelijkerwijze niet bekend te zijn geweest". Zij leiden hieruit ook een schending van het 
artikel 1385octies, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek af.

3. In zoverre de schending van het artikel 149 van de Grondwet wordt aangevoerd, lijkt 
me verweerster in haar memorie van antwoord te moeten worden gevolgd: de grief dat de 
appelrechters  bedoeld  onderzoek  niet  deden  lijkt  me  geen  miskenning  te  zijn  van  de 
formele motiveringsplicht, zodat het onderdeel, in zoverre,  niet ontvankelijk is.

Het komt mij alleszins, in zoverre, ongegrond voor, nu het arrest het bedoelde verweer 
wel beantwoordt en namelijk met de reden dat "een procedure tot interpretatie van een 
vonnis bovendien … (niet) verhinderde dat (de eisers) in elk geval de nodige bewarende 

1 Zie de concl. O.M. 
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maatregelen  konden  treffen  door  tijdig (…) een hernieuwd bevel  tot  betaling te  laten 
betekenen"

De overige aangevoerde schendingen houden geen zelfstandige grief in doch zijn louter 
afgeleid uit het vergeefs aangevoerd motiveringsgebrek.

Het onderdeel is dus, in zoverre, niet ontvankelijk.
4. Het tweede onderdeel
"Contra non valentem agere non currit praescriptio".
Hoewel de eisers zich (terecht) niet op dit adagium beroepen is het zinvol meteen te 

benadrukken dat het geen algemeen rechtsbeginsel is2 en dat het antwoord op de door het 
onderdeel gestelde vraag dus enkel in de wet kan gevonden worden (of in wat ze niet 
bepaalt). 

Het als geschonden aangewezen artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: 
"De  verjaring  loopt  tegen  alle  personen,  behalve  tegen  hen  voor  wie  de  wet  een 

uitzondering maakt.” 
Aldus  dient,  voor  het  antwoord,  nagegaan  te  worden  of  de  bijzondere  bepalingen 

betreffende de dwangsom, meer bepaald het eveneens door dit onderdeel geviseerd artikel 
1385octies van het Gerechtelijk Wetboek, dergelijke uitzondering maakt.

5. Er kan begrip getoond worden voor de opmerking van de verweerster dat het onder-
deel onduidelijk is en derhalve niet ontvankelijk.

De eisers voeren inderdaad twee verschillende wettelijke schorsingsgronden aan, deze 
van  voormeld  artikel  1385octies,  tweede  lid  (“De  verjaring  wordt  geschorst  door 
faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom.”) 
en  deze  van  het  derde  lid  (“De  verjaring  wordt  geschorst  zolang  degene  die  de 
veroordeling verkreeg met het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend 
kon zijn.”), zonder evenwel te preciseren welke van beide gronden in casu toepasselijk is 
en dus welk van beide leden van dat artikel 1385octies geschonden is, nu ze besluiten dat 
deze bepaling, zonder enig onderscheid, geschonden werd.

De eigenlijke grief, namelijk dat "door de gerezen betwisting omtrent de draagwijdte 
van  de  hoofdveroordeling  de  dwangsom  niet  (kan)  ten  uitvoer  worden  gelegd",  kan 
overigens bezwaarlijk ingepast worden in de tweede (door art. 1385octies, derde lid, van 
het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalde)  in  de  aanhef  van  het  onderdeel  aangevoerde 
schorsingsgrond.

Dezelfde opmerking geldt trouwens voor de in het middel geciteerde conclusie van de 
eisers, waarin ze zich weliswaar op art. 1385octies "§ 3" (dit is volgens de voorziening het 
derde  lid)  beroepen,  doch  evenmin  de  toepasselijke  schorsingsgrond  (van  beide 
wettelijke) aanwijzen.

In  deze lezing is het  onderdeel niet  ontvankelijk,  minstens in zoverre  het voormeld 
derde lid viseert.

Het is evenmin ontvankelijk in zoverre het de schending van de artikelen 793 en 795 
van het Gerechtelijk  Wetboek viseert,  nu het  ook niet  preciseert  hoe deze bepalingen 
geschonden zijn en meer bepaald niet aangevoerd wordt dat de dwangsomrechter (i.c. de 
appelrechters) niet zelf zijn arrest interpreteert.

6.  In de lezing dat de in het tweede lid, van artikel 1385octies van het Gerechtelijk 
Wetboek,  bedoelde  schorsingsgrond  door  de  appelrechters  ten  onrechte  niet  aanvaard 
werd, faalt het onderdeel naar recht. 

2 Cass., 2 jan. 1969, R.C.J.B., 1969, 91, noot DABIN, recent bevestigd door Cass., 30 juni 2006, A.R. 
C.04.0573.F, Pas., 2006, nr. 370.
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Het hierboven geciteerde artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk 
de wet de loop van de verjaring kan beletten, strekt ertoe dat deze niet verder loopt tegen 
de  schuldeiser  die,  op  een  wettelijke  grond,  verhinderd  wordt  de  uitvoering  van  de 
verbintenis van zijn schuldenaar te verkrijgen.

Hierbij  rijst  dan,  in  dezen,  de  vraag  of  het  instellen  door  de  schuldenaar  van  een 
vordering  tot  uitlegging  van  het  arrest,  dat  hem tot  zodanige  uitvoering  dwingt,   een 
wettelijk beletsel voor de schuldeiser uitmaakt.

Deze vraag moet, m.i., ontkennend beantwoord worden.
In tegenstelling tot verzet en hoger beroep3, rechtsmiddelen die, krachtens het artikel 

1397 van het Gerechtelijk Wetboek, (behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt) de 
tenuitvoerlegging  van  het  bestreden  eindvonnis  schorsen,  bestaat  geen  dergelijke 
uitdrukkelijke wettelijke bepaling tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een vonnis 
(of arrest) op de enkele grond dat een uitlegging (of verbetering) ervan gevorderd wordt4. 

Daarenboven  wordt  de interpretatie  die  het  uitleggend  of  verbeterend  vonnis  geeft, 
geacht terug te werken tot op het ogenblik van uitspraak van het uitgelegde of verbeterde 
vonnis5. Nu  dit  uitgelegde  of  verbeterde  vonnis  wordt  geacht  van  in  den  beginne  de 
uitwerking te hebben gehad die het uitleggend of verbeterend vonnis eraan geeft6, is het 
moeilijk  te  vatten  dat  deze  procedure  enige  schorsende  werking  zou  hebben.  De 
ontstentenis  van  een  uitdrukkelijke  wettelijke  bepaling  die  in  de  schorsing  voorziet 
bevestigt deze zienswijze.

7.  Vervolgens  dient  nagegaan  te  worden  of  deze  algemene  regel  zonder  meer 
toepasselijk is op een vonnis (of arrest) dat een dwangsom oplegt, waarvan de uitlegging 
gevorderd wordt.

De  dwangsom  vormt  een  accessorium  van  de  hoofdveroordeling7,  die 
noodzakelijkerwijze bestaat in het opleggen of verbieden van een bepaalde gedraging aan 
de  veroordeelde8.  Dit  brengt  met  zich  mee  dat,  zodra  de  tenuitvoerlegging  van  de 
hoofdveroordeling  wordt  geschorst,  ook  de  mogelijkheid  tot  de  verbeurte  van  de 
dwangsom wordt geschorst9.  Dit betekent, omgekeerd, dat, wanneer de tenuitvoerlegging 
van de hoofdveroordeling niet wordt geschorst, de dwangsom kan verbeuren. 

Ook de verjaring van de reeds verbeurde dwangsom, door verloop van zes maanden na 
de dag van de verbeurte, wordt geschorst,  (o.m.), door een wettelijk beletsel voor haar 
tenuitvoerlegging (art. 1385octies, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

3 Deze beide rechtsmiddelen zijn gericht tegen uitspraken die gezag van gewijsde hebben; een uitleg-
gend of verbeterend vonnis grijpt in op een uitspraak die reeds kracht van gewijsde heeft verkregen.
4 Dat  zulk  vonnis  kan  pas  gevorderd  worden  wanneer  de  uitspraak  kracht  van  gewijsde  heeft 
verkregen blijkt overigens uit de artikelen 798 en 799 Ger. Wb. Kracht van gewijsde betekent immers 
dat “voortaan de tenuitvoerlegging niet meer kan worden belet” (concl. A.G. KRINGS, voor Benelux-
Gerechtshof, 5 juli 1985, A 84/3, Jur., 1985, (120) 122). Enkel vonnissen waarvan de uitvoering niet 
meer kan worden belet zijn voor uitlegging of verbetering vatbaar.
5 Dit blijkt uit artikel 800 Ger. Wb., dat stelt dat van de interpretatieve of verbeterende uitspraak 
melding wordt gemaakt op de kant van het verbeterde of uitgelegde vonnis. Zie Cass., 1 feb. 1990, 
A.R. 6425, A.C., 1989-1990, nr. 338 en  R.W., 1990-1991, (392) 392-393.
6 Beide beslissingen (verbeterde/uitgelegde en verbeterende/uitleggende uitspraak) maken één geheel 
uit.  Zie Cass., 1 feb. 1990, R.W., 1990-1991, (392) 393.
7  K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, 8, nr. 8
8 “de reden van bestaan van de dwangsom …[hangt]  noodzakelijk af … van het bestaan van de 
veroordeling” (concl. A.G. KRINGS, bij Benelux-Gerechtshof, 14 april 1983, A 82/8, Jur., 1983, (88) 
89).
9 Het zou immers “intrinsiek tegenstrijdig [zijn] … te beslissen dat de dwangsom kan worden toege-
past terwijl de uitvoering van het vonnis niet kan worden afgedwongen” (concl. AG. KRINGS voor 
Benelux-Gerechtshof, 5 juli 1985, A 84/3, Jur., 1985, (120) 128).
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In  beginsel heeft  de opschorting van de tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling 
dus  hetzelfde  gevolg  op  de  verbeurte  van  de  dwangsom  en  op  de  verjaring  van  de 
verbeurde  dwangsom.  Maar  dus  ook  geen  ander  gevolg  dan  veroorzaakt  door  een 
“wettelijk beletsel”.

Zoals  voor  andere  vonnissen10,  heeft  het  instellen  van  een  (door  de  wet  voorzien) 
rechtsmiddel tegen dat vonnis schorsende werking11.

Daaruit volgt dus dat de loutere aanhangigmaking van een vordering tot uitlegging (of 
verbetering)  van het  vonnis  (of  arrest)  dat  de dwangsom oplegt,  door  de wet  niet  als 
specifieke  schorsingsgrond  voorzien,  geen  beletsel  vormt  voor  de  invordering  van 
verbeurde dwangsommen12. 

Artikel 1385octies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek - naar luid waarvan “de 
verjaring wordt geschorst door (…) ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging 
van de dwangsom” - bevestigt overigens de voormelde algemene regel dat de verjaring 
niet loopt tegen degene die niet kan uitvoeren, voor zover dit tenminste een wettelijke 
basis heeft13. De procedure tot uitlegging heeft deze basis niet. 

Het valt op dat de auteurs, die stellen dat ze die wel heeft, daarvoor enkel verwijzen 
naar  de  (schaarse)  rechtspraak  terzake,  zonder  evenwel  een  standpunt  nader  te  moti-
veren14.

8.  Uit  het  louter  bestaan  van  een  procedure  tot  uitlegging  (of  verbetering)  volgt 
overigens  niet  noodzakelijk  dat  de  tenuitvoerlegging  (van  de  dwangsom)  onmogelijk 
wordt: als de vordering tot uitlegging een ander aspect dan de tenuitvoerlegging van de 
dwangsom betreft rijst er geen probleem.

Wanneer de uitvoering toch op risico van de begunstigde van de dwangsom geschiedt, 
dienen,  na het wijzen van het uitleggend vonnis,  de onterecht betaalde dwangsommen 
eventueel terugbetaald te worden15.

Vragen  over  de  situatie  waarin  men  verkeert,  kunnen  aan  de  executierechter 
(beslagrechter) worden voorgelegd16, die desnoods, indien hij dit nuttig acht, de uitvoering 
kan schorsen totdat het interpretatief vonnis is gewezen door de dwangsomrechter17.  Dit 
is een feitelijke beoordeling.

Er is dus geen nood aan een specifieke regeling die de schorsing van de verjaring van 
de  verbeurte  van  de  dwangsom  als  gevolg  van  een  procedure  tot  uitlegging  (of 

10 Zie hierboven, randnummer 6.
11 Concl. AG. KRINGS voor Benelux-Gerechtshof, 5 juli 1985, A 84/3, Jur., 1985, (120) 129.
12 K. WAGNER,  Dwangsom, in  A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, 153, nr. 166, met verwijzing naar 
Brussel, 29 feb..2000, J.T., 2000, 466. Zie nochtans nr. 194, waar de tegengestelde rechtspraak blijk-
baar wordt bijgetreden .
13 De Memorie van Toelichting bevat een aantal voorbeelden: het gerechtelijk akkoord, de aanvaar-
ding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving (K. WAGNER., “Actuele problemen 
inzake dwangsom” in Goed Procesrecht – Goed Procederen.  XXIXe Postuniversitaire cyclus Willy  
Delva, Antwerpen, Kluwer, p. 112-113, nr. 30).
14 E. Dirix, & K.BROECKX, , Beslag, in A.P.R., Antwerpen, Story, 2001, 60, nr. 80, punt n) in fine en 
K. Wagner, ‘Actuele problemen inzake dwangsom’ in Goed Procesrecht – Goed Procederen.  XXIXe 
Postuniversitaire  cyclus  Willy  Delva,  Antwerpen,  Kluwer,  p.  111,  nr.  28;  beide  verwijzen  naar 
Beslagr. Marche-en-Famenne, 30 jan.1996,  J.L.M.B., 1996, (475) 475-477, hoewel dat vonnis later 
wordt hervormd door Luik, 26 juni 1997, J.L.M.B., 1997, (1691) 1691-1693, noot G. DE L. 
15 Concl. A.G. KRINGS bij Benelux-Gerechtshof, 14 april 1983, A 82/8, Jur., 1983, (88) 90.
16 E.  Dirix,  ,  ‘Dwangsom en overmacht’,  noot  onder Benelux-Gerechtshof,  25 mei  1999,  R.W., 
1999-2000, (914) 917;  G. DE LEVAL, & J.VAN COMPERNOLLE, ‘Les problèmes posés par l’exécution de 
l’astreinte’, in Tien jaar toepassing van de dwangsom, I.T.O.A.U. (ed.), 1991, (237) 256 e.v., nr. 22.  
17 De bevoegdheid van de beslagrechter om de actualiteit of doeltreffendheid van de uitvoerbare titel 
na te gaan, werd erkend door Cass., 15 januari 1999, E.DIRIX, , ‘Dwangsom en overmacht’, noot 
onder Benelux-Gerechtshof, 25 mei 1999, R.W., 1999-2000, (914) 917.
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verbetering) dient mogelijk te maken.
Bovendien bepaalt artikel 1385quinquies, van het Gerechtelijk Wetboek, uitdrukkelijk 

dat,  indien  de  uitvoering  van  de  hoofdveroordeling  onmogelijk  wordt,  het  aan  de 
dwangsomrechter toekomt om deze op te schorten, te verminderen of zelfs op te heffen18. 
Ook  dit  is  overigens  een  feitelijke  beoordeling.  Er  bestaan  dus  voldoende  wettelijke 
mogelijkheden om aan “onredelijke situaties” het hoofd te bieden.

Tot  slot  dient  nog  opgemerkt  te  worden  dat  de  begunstigde  van  de  dwangsom de 
verjaring kan stuiten door de eenvoudige betekening van o.m. een bevel tot betaling19, 
zodat  desgewenst  de  periode  waarin  onzekerheid  bestaat  omtrent  de  omvang  en 
draagwijdte van de dwangsomverplichtingen,  kan gedekt worden in afwachting van de 
uitspraak van het uitleggend vonnis20 (of arrest).

 
9. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.07.0057.N)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 793, 795 en 1385octies van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat de vordering van de eisers tot betaling van de dwang-

sommen verjaard is, op grond van de volgende motieven:
"4.4. (De eisers) voeren aan dat de verjaringstermijn geschorst werd tijdens de proce-

dure tot interpretatie.
Deze schorsing nam, volgens hen, een aanvang bij de dagvaarding van 26 februari 2003 

en werd beëindigd op het ogenblik van de uitspraak of betekening van het interpretatief 

18 I.VERNIMME, , ‘De stuiting van de verjaring van de dwangsom ingevolge een bevel tot betaling en 
de onmogelijkheid aan verplichtingen onder verbeurte van een dwangsom te voldoen’, noot onder 
Brussel, 6 april 1995, A.J.T., 1995-96, (172) 174-176, in het bijzonder 175-176, nrs. 3-6; E.Dirix, , 
“Executieproblemen met betrekking tot de dwangsom“ in  De Dwangsom.  Referatenbundel van de  
studiedag Jura Falconis, P. VAN ORSHOVEN, en E. Dirix, (eds.), Leuven, Jura Falconis Libri, 1999, 50, 
nr. 24 in fine; K. WAGNER, Dwangsom, in A.P.R., Mechelen, Kluwer, 2003, 153, nr. 166.
19 Dit wordt gegrond op artikel 2244 B.W., dat een ruime interpretatie dient te kennen – zie A.VAN 
OEVELEN, , ‘Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in het Belgisch 
privaatrecht’, T.P.R., , (1755) 1807-1808.
20 De korte verjaringstermijn is ingegeven ter bescherming van de dwangsomplichtige, teneinde te 
beletten dat hij enorme dwangsommen zou verbeuren; het betalingsbevel dat die verjaring stuit is het 
middel waarmee de dwangsombegunstigde aangeeft dat hij wel degelijk de uitvoering van de hoofd-
veroordeling nastreeft.
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arrest van 11 februari 2003, dus op 11 februari of op 11 maart 2003.
Artikel  1385octies  van het Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  de  verjaring geschorst 

wordt door faillissement en ieder ander wettelijk beletsel voor tenuitvoerlegging van de 
dwangsom, en ook zolang diegene die de veroordeling verkreeg met het verbeuren van de 
dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn.

(De eisers) beroepen zich op een wettelijk beletsel voor de tenuitvoerlegging van de 
dwangsom. Zij stellen dat zij tijdens de periode van het geding tot interpretatie van het 
arrest van 29 november 2000 hun recht niet konden uitoefenen.

Een  procedure  tot  interpretatie  van  een  vonnis  (hier:  arrest)  vormt  geen  wettelijk 
beletsel voor de tenuitvoerlegging van de dwangsom.

Bovendien verhinderde dit niet dat (de eisers) in elk geval de nodige bewarende maat-
regelen konden treffen door tijdig - dit is binnen de zes maanden - een hernieuwd bevel 
tot betaling te laten tekenen.

4.5. Aangezien er aldus na 30 augustus 2002, datum van de betekening van het eerste 
bevel tot betaling, niet binnen de zes maanden een daad van stuiting of schorsing van de 
verjaring tussenkwam, zijn de door (de eisers) gevorderde dwangsommen verjaard over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 1385octies van het Gerechtelijk Wetboek.

(De verweerster) beroept zich dus terecht op de verjaring van de dwangsommen. De 
overige middelen van de partijen zijn derhalve niet ter zake dienend". 

Grieven
(....)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1385octies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verjaart 

een dwangsom door verloop van zes maanden na de dag waarop zij verbeurd is. Overeen-
komstig artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, loopt de verjaring van een burgerlijke 
vordering niet tegen degene die in de onmogelijkheid verkeert om deze rechtsvordering in 
te stellen. De verjaring wordt nog geschorst door faillissement en ieder ander wettelijk 
beletsel voor tenuitvoerlegging van de dwangsom (artikel 1385octies, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek). De verjaring wordt ook geschorst zolang degene die de veroorde-
ling verkreeg met het verbeuren van de dwangsom redelijkerwijze niet bekend kon zijn 
(artikel 1385octies, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Ingeval er door partijen een procedure strekkende tot interpretatie van het veroordelend 
arrest wordt ingesteld overeenkomstig de artikelen 793 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, 
wordt de verjaring van de dwangsom geschorst. Door de gerezen betwisting omtrent de 
draagwijdte van de hoofdveroordeling kan de dwangsom niet ten uitvoer worden gelegd. 
Het komt immers enkel aan de dwangsomrechter zelf toe om zijn arrest te interpreteren 
(artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek).

Door te beslissen dat de verjaring van de dwangsom niet  geschorst  werd tijdens de 
procedure tot interpretatie van het dwangsomarrest,  schenden de appelrechters derhalve 
de artikelen 2251 van het Burgerlijk Wetboek, 1385octies van het Gerechtelijk Wetboek 
en voor zoveel als nodig, de artikelen 793 en 795 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, loopt de verjaring niet 

tegen hen voor wie de wet een uitzondering maakt. Die bepaling strekt ertoe te 
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beletten dat de verjaring verder  loopt tegen diegene die op grond van de wet 
verhinderd wordt de betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen.

4. Het instellen van vordering tot uitlegging of verbetering van een vonnis als 
bedoeld in de artikelen 793 en 794 van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet tot 
gevolg dat de uitvoerbare kracht van de uit te leggen of de te verbeteren beslis-
sing wordt geschorst. 

Dit is evenmin het geval voor de tenuitvoerlegging van de aan de uit te leggen 
of te verbeteren beslissing verbonden dwangsom. Het behoort immers, volgens 
het arrest 84/3 van 5 juli 1985 van het Benelux-Gerechtshof, tot de aard van de 
dwangsom dat zij niet eisbaar is voor een tijdsruimte waarin geen gedwongen 
tenuitvoerlegging mogelijk is maar wel eisbaar als die tenuitvoerlegging moge-
lijk blijkt.

5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de verjaring van de dwangsom wordt 
geschorst als gevolg van een vordering tot uitlegging van de beslissing van de 
rechter die de dwangsom heeft opgelegd, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

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

5 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.
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- DRAAGWIJDTE

1º Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG-
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid-
Staat  om hem in  te  voeren  op de hoogte  werd  gebracht1.  (Art.  88,  derde  lid,  E.G.-
Verdrag)

2º Wanneer een steunmaatregel,  waarvan de wijze van financiering deel  uitmaakt,  met  
miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is gelegd, zijn de nationale rechterlijke  
instanties  in  beginsel  verplicht  de  terugbetaling  te  gelasten  van  de  specifiek  ter 
financiering van de tot steun geheven belastingen of bijdragen2. (Art. 88, derde lid, E.G.-
Verdrag)

3º Het staat de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met de 
gemeenschappelijke  markt;  die  bevoegdheid  staat  los  van  deze  van  de  nationale 
rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring van de rechten van de justitiabelen 
ingeval van schending van de aanmeldingsplicht3. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

4º  De ingevolge een wet  verleende steun stricto  sensu en de ter  financiering daarvan 
geheven bijdragen, zijn rechtmatig voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf 
de datum van de beschikking van de Commissie die deze steunregeling verenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt verklaart; voor zover die wet met terugwerkende kracht  
bijdragen oplegt voor de periode voorafgaand aan die beschikking is ze onrechtmatig4.  
(Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

5º Artikel 1, tweede lid van het Eerste Aanvullend E.V.R.M.-Protocol bevestigt het beginsel  
van de wettelijke beperkingen op de aanwending van de eigendom, met name in zoverre  
deze noodzakelijk zijn voor het algemeen belang, zoals de volksgezondheid5.  (Artikel 1 
van het Eerste Aanvullend E.V.R.M - Protocol)

(BELGISCHE STAAT T. SLACHTHUIS SWAEGERS n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 88, derde lid, van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, geconsolideerde 
versie van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998;

1 Cass., 11 maart 2005, AR C.02.0133.N, A.C., 2005, nr. 152.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 H.v.J. EG, 21 okt. 2003, gevoegde zaken C-261/01 en C.262/01, Belgische Staat en Van Calster en 
Cleeren en Openbaar Slachthuis NV, Jur., 2003, C 304/3; zie Cass., 11 maart 2005, AR C.02.0133.N, 
A.C., 2005, nr. 152.
5 Zie Cass., 17 okt. 2006, AR P.06.0846.N, nr. 493.
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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, ondertekend te 
Parijs, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest de voor het eerst in hoger beroep 

door de eiseres ingestelde tegenvordering uit hoofde van de door de verweerster krachtens 
de wet  van 23 maart  1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
gezondheid en de kwaliteit  van de dieren en de dierlijke producten nog verschuldigde 
bijdragen ten bedrage van 791.391,70 euro voor de periode van 30 juli 1996 tot 30 april 
1998  ontvankelijk  doch  ongegrond.  Zij  steunen  deze  beslissing  voornamelijk  op  de 
volgende overwegingen:

"5.2.Aangaande de bijdragen aangerekend voor de periode gaande van 9 augustus1996 
(30 juli 1996) tot 30 april 1998.

5.2.1.  (De eiseres) laat  gelden dat (de verweerster)  gehouden is tot  betaling van de 
bijdragen ten bedrage van 791.391,70 euro voor de periode gaande van 30 juli 1996 tot 30 
april 1998 en verwijst daartoe naar het arrest van 21 oktober 2003 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, meer bepaald naar overweging nr. 56 daarvan gesteld 
als volgt:

'De wet van 1998 is bij de Commissie aangemeld en bij de beschikking van 1996 vere-
nigbaar  met  de gemeenschappelijke  markt  verklaard.  De steun stricto  sensu en de ter 
financiering  daarvan  geheven  bijdragen  zijn  dus rechtmatig  voor  zover  zij  betrekking 
hebben op de periode vanaf de datum van deze beschikking, te weten 9 augustus 1996'.

5.2.2. Met (de verweerster) is het (hof van beroep) van oordeel dat (de eiseres) in dat 
standpunt niet kan worden gevolgd.

- bij het hierboven bedoelde arrest van 21 oktober 2003 heeft het Hof van Justitie ook 
beslist:

'De  beschikking  van  de Commissie  van 9 augustus  1996 inzake  steunmaatregel  nr. 
N366/96, houdt geen goedkeuring in van de terugwerkende kracht van de wet  van 23 
maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de 
kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten'.

In ieder geval heeft het Hof van Justitie de wet van 23 maart 1998 enkel getoetst aan 
het EG-Verdrag, en dus niet aan het Europees Verdrag voor de rechten van de mens;

- de wet  van 23 maart  1998 schendt het rechtstreeks toepasselijke artikel  1 van het 
Eerste  Aanvullend  Protocol  van  het  Europees  Verdrag  voor  de  rechten van  de  mens, 
gesteld als volgt:

'Artikel 1. (Bescherming van eigendom)
Alle  natuurlijke  of  rechtspersonen  hebben  recht  op  het  ongestoord  genot  van  hun 

eigendom.  Niemand zal  van  zijn  eigendom worden  beroofd  behalve  in  het  algemeen 
belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de Wet en in de algemene 
beginselen van het internationaal recht', voor zover zij betrekking heeft op feiten van voor 
haar  bekendmaking en inwerkingtreding (vgl.  Cass.  15 mei  1998,  R.W. 1998 - 1999, 
1041).

- bijgevolg is (de eiseres) tegenover (de verweerster) niet gerechtigd op betaling van 
alle bijdragen die gevorderd worden voor de periode die voorafgaat aan de publicatie en 
de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1998 op 30 april 1998.

Het arrest nr. 17/2000 van 9 februari 2000 van het Grondwettelijk Hof waarbij wordt 
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geoordeeld dat de wet van 23 maart 1998, inzonderheid de daarin voorziene terugwer-
kende kracht van het bijdragesysteem, geen inbreuk uitmaakt op de artikelen 10 en 11 van 
het Gerechtelijk Wetboek, doet daaraan geen afbreuk. De onrechtstreekse toetsing door 
het Grondwettelijk Hof aldus in het licht van het vraagstuk van de discriminatie gedaan, 
verhindert de hoven en de rechtbanken immers niet de betrokken wet nog rechtstreeks te 
toetsen aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens.

In de gegeven omstandigheden wordt de tegenvordering die (de eiseres) uit hoofde van 
de achterstallige bijdragen voor de periode gaande van 30 juli 1996 tot 30 april 1998 voor 
het eerst in deze aanleg instelt (en die ontvankelijk is omdat ze strekt tot compensatie met 
de oorspronkelijke vordering van (de verweerster)), als ongegrond afgewezen".

Grieven
Artikel 88, derde lid, van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot oprichting van 

de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) bepaalt dat "de Commissie van elk voornemen 
tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht (wordt), om 
haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens 
artikel 87 onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in 
het vorige lid bedoelde procedure aan. De betrokken Lid-Staat kan de voorgenomen maat-
regelen  niet  tot  uitvoering brengen  voordat  die  procedure tot  een eindbeslissing heeft 
geleid".

Enerzijds is de Commissie van de Europese Gemeenschappen exclusief bevoegd om - 
onder toezicht van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - de verenig-
baarheid van steunmaatregelen met de gemeenschappelijke markt te beoordelen.

Zodra de Commissie zich daarover bij beschikking definitief heeft uitgesproken, wordt 
de rechtspositie van de justitiabelen voor de toekomst uitsluitend beheerst en bepaald door 
deze beschikking.

Het staat anderzijds aan de nationale rechterlijke instanties om de rechten van de justiti-
abelen te handhaven in geval van schending van de bij artikel 88, derde lid, van het EG-
Verdrag opgelegde verplichting om de steunmaatregelen vooraf bij de Commissie aan te 
melden  en  daaruit  overeenkomstig  hun  nationaal  recht  alle  consequenties  te  trekken, 
zowel wat de geldigheid van de rechtshandelingen tot uitvoering van de betrokken maat-
regelen als wat de terugvordering van de verleende steun betreft.

Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) luidt als volgt:

"Alle  natuurlijke  of  rechtspersonen  hebben  recht  op  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 internationaal recht".

Uit artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM volgt dat de Verdrag-
staten onder strikte voorwaarden het recht hebben om de eigendom te ontnemen of het 
gebruik ervan te regelen.

De  belangrijkste  controle  op  de  naleving  van  artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullend 
Protocol van het EVRM wordt uitgevoerd aan de hand van het proportionaliteits- of even-
redigheidsbeginsel. Elke eigendomsaantasting is derhalve maar verantwoord in de mate er 
een billijk evenwicht is tussen het algemeen belang van de gemeenschap en de vereisten 
eigen aan de bescherming van de fundamentele rechten van de burger. Opdat dergelijk 
evenwicht zou aanwezig zijn, moet er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaan 
tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde doel.

Zowel  artikel  88,  derde lid,  laatste volzin van het EG-Verdrag als artikel  1 van het 
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Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM hebben rechtstreekse werking.
De  appelrechters  wijzen  te  dezen  de  tegenvordering  van  eiseres  uit  hoofde  van  de 

achterstallige bijdragen voor de periode gaande van 30 juli 1996 tot 30 april 1998 af op 
grond van de motieven dat: 1) de eiseres daartoe geen steun vindt in het arrest van 21 
oktober  2003  van  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese  Gemeenschappen,  nu  daarin 
beslist werd dat "de beschikking van de Commissie van 9 augustus 1996 (...) geen goed-
keuring inhoudt van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begro-
tingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten" en 
2)  de  wet  van  23  maart  1998  het  rechtstreeks  toepasselijke  artikel  1  van  het  Eerste 
Aanvullend Protocol van het EVRM schendt voor zover zij betrekking heeft op feiten van 
voor haar bekendmaking en inwerkingtreding.

Op grond van deze motivering konden de appelrechters evenwel niet wettig de tegen-
vordering van eiseres ongegrond verklaren.

Eerste onderdeel
Bij, koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende verplichte bijdragen aan het 

Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, werd met ingang van 1 januari 
1988 aan de slachthuizen en uitvoerders een bijdrage opgelegd per geslacht of levend 
uitgevoerd rund, kalf of varken. Dit koninklijk besluit werd evenwel niet overeenkomstig 
artikel 88, derde lid van het EG-Verdrag aan de Commissie aangemeld.

De wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
gezondheid en de kwaliteit  van de dieren en de dierlijke producten hief het koninklijk 
besluit van 11 december 1987 op en voerde de daarin verplichte bijdragen met retroac-
tieve kracht in vanaf 1 januari 1988 teneinde te verzekeren dat het Begrotingsfonds over 
voldoende budgettair evenwicht beschikte om zijn taken te kunnen blijven uitvoeren met 
betrekking tot de gezondheid en de kwaliteit van het vee.

De  steunmaatregel  werd  voorafgaandelijk  aangemeld  bij  de  Commissie,  welke  bij 
beschikking van 9 augustus 1996 (of beter bij beschikking van 30 juli 1996, meegedeeld 
aan  België  op  9  augustus  1996)  de  verenigbaarheid  van  die  steunmaatregel  met  de 
gemeenschappelijke markt heeft vastgesteld.

De eiseres stelde voor het eerst in hoger beroep een tegenvordering in strekkende tot 
veroordeling van verweerster tot betaling van de achterstallige bijdragen ter financiering 
van deze steunmaatregel voor de periode van 30 juli 1996 tot 30 april 1998 en verwees 
hierbij naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 21 
oktober 2003, meer in het bijzonder naar overweging nr. 56 van dit arrest, welke luidt als 
volgt:

"De wet van 1998 is bij de Commissie aangemeld en bij de beschikking van 1996 vere-
nigbaar  met  de gemeenschappelijke  markt  verklaard.  De steun stricto  sensu en de ter 
financiering  daarvan  geheven  bijdragen  zijn  dus rechtmatig  voor  zover  zij  betrekking 
hebben op de periode vanaf de datum van deze beschikking, te weten 9 augustus 1996".

De appelrechters oordelen in het bestreden arrest dat de stelling van eiseres niet kan 
worden gevolgd en verwijzen daartoe naar hetzelfde arrest van 21 oktober 2003, meer in 
het bijzonder in zoverre het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen daarin 
tevens besliste als volgt:

"De beschikking van de Commissie  van 9 augustus  1996 inzake steunmaatregel  nr. 
N366/96, houdt geen goedkeuring in van de terugwerkende kracht van de wet  van 23 
maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de 
kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten".

Uit deze laatste beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
in het arrest van 21 oktober 2003 kan evenwel geenszins afgeleid worden dat de eiseres 
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niet gerechtigd is op de betaling van alle bijdragen die gevorderd worden voor de periode 
vanaf 30 juli 1996, zijnde de datum van de beschikking van de Commissie waarin de wet 
van 23 maart 1998 verenigbaar met de gemeenschappelijke markt werd verklaard.

In antwoord op de door een Belgische rechter gestelde prejudiciële vraag 'of de blokke-
ringsregel  uit  artikel  88,  derde lid,  van  het  EG-Verdrag ook  van  toepassing  is  op  de 
heffing van bijdragen ter financiering van een steunregeling die bij een beschikking vere-
nigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard wanneer deze bijdragen met terug-
werkende  kracht  worden  opgelegd',  besliste  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 
Gemeenschappen in voormeld arrest van 21 oktober 2003 immers als volgt:

"(...) dat artikel 93 (thans 88), derde lid, van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd 
dat het (...) in de weg staat aan de heffing van bijdragen die specifiek dienen ter financie-
ring van een steunregeling die bij  beschikking van de Commissie  verenigbaar  met  de 
gemeenschappelijke  markt  is  verklaard,  voorzover  deze  bijdragen  met  terugwerkende 
kracht worden opgelegd voor een periode die aan de datum van deze beschikking vooraf-
gaat".

Door te beslissen dat eiseres niet gerechtigd is op de betaling van kwestieuze bijdragen 
voor de periode voorafgaand aan de publicatie en inwerkingtreding van de wet van 23 
maart  1998  -  en  niet  louter  voor  de periode  voorafgaand  aan de  beschikking  van  de 
Commissie -, wijzen de appelrechters derhalve de tegenvordering van eiseres uit hoofde 
van achterstallige bijdragen voor de periode van 9 augustus (30 juli) 1996 tot 30 april 
1998 af zonder daartoe enige rechtsgrond te vinden in de beschikking van de Commissie 
van 9 augustus 1996 of in het arrest van 21 oktober 2003 van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, miskennen zij tevens de gevolgen van deze goedkeuringsbe-
schikking van de Commissie voor de toekomst en kennen zij de verweerster bijgevolg een 
grotere bescherming toe dan het gemeenschapsrecht haar verleent (schending van artikel 
88, derde lid, van het EG-Verdrag).

Door het arrest van 21 oktober 2003 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen  aldus  te  interpreteren  dat  het  de  in  de  wet  van  23  maart  1998  opgelegde 
bijdragen niet rechtmatig acht voor zover ze betrekking hebben op een periode die aan de 
bekendmaking en de inwerkingtreding van deze wet voorafgaat, geven de appelrechters 
minstens een uitlegging van dit  arrest  die niet  verenigbaar  is met  de daarin gebruikte 
bewoordingen. Door dit arrest van 21 oktober 2003 in die zin uit te leggen dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen tevens besliste tot de onrechtmatigheid van de 
in de wet van 23 maart 1998 bedoelde bijdragen, voorzover ze worden opgelegd voor de 
periode  vanaf  de  goedkeuringbeschikking  van  de  Commissie  van  9  augustus  1996, 
besluiten de appelrechters immers dat voormeld arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen iets inhoudt dat er niet in voorkomt en miskennen zij bijge-
volg  de  bewijskracht  ervan  (schending  van  de artikelen  1319,  1320 en  1322 van  het 
Burgerlijk Wetboek).

In zoverre de appelrechters de tegenvordering van de eiseres uit hoofde van achterstal-
lige bijdragen voor de periode vanaf 30 juli 1996 tot 30 april 1998 ongegrond verklaren, 
nu de eiseres daartoe geen steun kan vinden in het arrest van 21 oktober 2003 van het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen waarnaar zij verwijst,  is deze beslissing 
dan ook niet naar recht verantwoord, wegens schending van de hierboven aangewezen 
bepalingen.

Tweede onderdeel
De  appelrechters  gaan  er  verder  van  uit  dat  het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese 

Gemeenschappen de wet van 23 maart 1998 enkel heeft getoetst aan het EG-Verdrag en 
dat het arrest nr. 17/2000 van 9 februari 2000 van het Grondwettelijk Hof waarbij werd 
geoordeeld dat de wet van 23 maart 1998 - inzonderheid de daarin voorziene terugwer-
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kende kracht van het bijdragesysteem - geen schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 
van  de  Grondwet,  de  rechtstreekse  toetsing  door  de  hoven  en  de  rechtbanken  van 
betrokken  wet  aan artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullend  Protocol  van  het  EVRM niet 
verhindert.

Zij konden vervolgens echter niet zonder meer beslissen dat de wet van 23 maart 1998 
het rechtstreeks toepasselijke artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM 
schendt, voor zover ze betrekking heeft op feiten van voor haar bekendmaking en inwer-
kingtreding.

Nu een wet met terugwerkende kracht op zichzelf geenszins in strijd is met artikel 1 
van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM, dienden de appelrechters immers 
effectief de naleving van dit artikel te controleren, in de eerste plaats aan de hand van het 
proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel.

Het bestreden arrest laat evenwel na in concreto vast te stellen dat er geen billijk even-
wicht aanwezig is tussen het door de eiseres te vrijwaren algemeen belang en de vereisten 
eigen aan de bescherming van de fundamentele rechten van de verweerster of met andere 
woorden dat er geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de door de 
eisers gebruikte middelen en het door haar nagestreefde doel.

In zoverre de appelrechters besluiten dat de wet van 23 maart  1998 in strijd is met 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM voor zover deze wet retroac-
tieve  werking  heeft  zonder  hierbij  echter  de concrete  omstandigheden  van  de zaak te 
toetsen aan het aan dit artikel inherente proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel, en 
op grond daarvan de tegenvordering van eiseres uit hoofde van achterstallige bijdragen 
voor de periode van 9 augustus 1996 tot 30 april 1998 afwijzen, is deze beslissing dan ook 
niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol 
van het EVRM)

Door na te laten de redenen van hun beslissing aan te geven, stellen de appelrechters 
het Hof tevens in de onmogelijkheid om zijn wettigheidstoezicht op deze beslissing uit te 
oefenen en na te gaan of de appelrechters wettig hebben kunnen beslissen tot een schen-
ding van artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM, zodat het bestreden 
arrest  evenmin  regelmatig met  redenen omkleed is (schending van artikel  149 van de 
Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag, wordt de Commissie 

van  de  Europese  Gemeenschappen  (hierna  genoemd,  de  Commissie)  van  elk 
voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte 
gebracht.

Ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de Lid-Staten voornemens zijn 
in te voeren, is een voorafgaande procedure ingesteld zonder welke geen enkele 
steunmaatregel geacht kan worden regelmatig te zijn ingevoerd.

Wanneer een steunmaatregel waarvan de wijze van financiering deel uitmaakt, 
met miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is gelegd, zijn de nationale 
rechterlijke instanties in beginsel  verplicht de terugbetaling te gelasten van de 
specifiek ter financiering van de tot steun geheven belastingen of bijdragen.

Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar 
zijn  met  de  gemeenschappelijke  markt.  Die  bevoegdheid  staat  los  van  de 
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bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring 
van de rechten van de justitiabelen in geval van schending van de aanmeldings-
plicht.

2. Bij het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte 
bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, werd 
met ingang van 1 januari 1988, aan de slachthuizen en uitvoerders een bijdrage 
opgelegd per geslacht of levend uitgevoerd rund, kalf of varken. Dit koninklijk 
besluit is evenwel niet overeenkomstig artikel 88, derde lid, EG-Verdrag, aan de 
Commissie aangemeld.

Krachtens artikel 14 van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de 
dierlijke producten, worden bepaalde bijdragen opgelegd vanaf 1 januari 1988 
aan de slachthuizen en de uitvoerders.  Dit  artikel  preciseert  dat  de verplichte 
bijdragen enkel verschuldigd zijn voor "nationale dieren" en niet verschuldigd 
zijn voor ingevoerde dieren en evenmin, vanaf 1 januari 1997, voor uitgevoerde 
dieren. Het artikel preciseert eveneens, wat de ingevoerde dieren betreft, dat de 
verplichte bijdragen die met ingang van 1 januari 1987 werden betaald, aan de 
schuldeisers in beginsel zouden worden terugbetaald.

3. Volgens de vaststellingen van het bestreden arrest werd de wet van 23 maart 
1998 voorafgaandelijk aangemeld bij de Commissie. Volgens die vaststellingen 
heeft de beschikking van de Commissie van 30 juli 1996, die aan de Belgische 
Staat  werd  medegedeeld  op  9  augustus  1996,  de  steunmaatregel  verenigbaar 
verklaard met de gemeenschappelijke markt.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna genoemd, het 
Hof van Justitie) besluit uit deze gegevens bij arrest van 21 oktober 2003, Van 
Calster, gevoegde zaken 261/01 en 262/01, dat de steun stricto sensu en de ter 
financiering daarvan  geheven  bijdragen  ingevolge  de wet  van 23 maart  1998 
rechtmatig zijn voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf de datum 
van de beschikking van de Commissie. Voor zover de wet van 23 maart 1998 
met terugwerkende kracht bijdragen oplegt voor de periode voorafgaand aan de 
beschikking van 30 juli 1996, is zij, volgens het Hof van Justitie, onrechtmatig, 
op grond dat dienaangaande niet is voldaan aan de verplichting van artikel 88, 
derde lid, EG-Verdrag om de steunregeling voor de tenuitvoerlegging ervan aan 
te melden.

4. Het bestreden arrest verwerpt de door de eiser ingestelde tegenvordering tot 
betaling van achterstallige bijdragen voor de periode vanaf 30 juli 1996 tot 30 
april 1998.

5. Door aldus te oordelen, schendt het bestreden arrest artikel 88, derde lid, 
EG-Verdrag. 

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede onderdeel
6. Artikel 1, eerste lid, van het Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 

bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (hierna genoemd, het Eerste Aanvullend EVRM-Protocol), bepaalt dat 



2938 HOF VAN CASSATIE 5.12.08 - Nr. 701 

alle natuurlijke of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun 
eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het alge-
meen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en 
in de algemene beginselen van het internationaal recht.

Krachtens het tweede lid zullen deze voornoemde bepalingen echter op geen 
enkele wijze het recht aantasten dat een Staat heeft om die wetten toe te passen 
welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van 
eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van 
belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren.

Dit tweede lid bevestigt aldus het beginsel van de wettelijke beperkingen op de 
aanwending van de eigendom, met name in zoverre deze noodzakelijk zijn voor 
het algemeen belang, zoals de volksgezondheid.

7. Het bestreden arrest oordeelt dat de wet van 23 maart 1998 betreffende de 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de 
dieren  en  de  dierlijke  producten,  voormeld  artikel  1  schendt  voor  zover  zij 
betrekking heeft op feiten van vóór haar bekendmaking en inwerkingtreding.

8. Het arrest gaat daarbij niet na indien deze wet het billijk evenwicht tussen 
het algemeen belang en het individueel eigendomsrecht, zoals het door vermeld 
artikel 1 wordt gevrijwaard, in gevaar brengt.

Het arrest houdt aldus een schending in van artikel 1 van het Eerste Aanvul-
lend EVRM-Protocol.

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

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

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

5 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en Mahieu.

Nr. 702

1° KAMER - 5 december 2008

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - 
INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.-VERORDENING - PLAATS VAN DE VERBINTENIS - KOOP 
EN VERKOOP - PLAATS VAN LEVERING - BEGRIP

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
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— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.-
VERORDENING - PLAATS VAN DE VERBINTENIS - KOOP EN VERKOOP - PLAATS VAN LEVERING - 
BEGRIP

3º VERBINTENIS - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.-VERORDENING - PLAATS VAN DE 
VERBINTENIS - KOOP EN VERKOOP - PLAATS VAN LEVERING - BEGRIP

4º KOOP - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - E.E.X.-VERORDENING - PLAATS VAN DE VERBINTENIS 
- PLAATS VAN LEVERING - BEGRIP

1º, 2°, 3° en 4° Ter bevordering van het primaire doel van eenvormigheid van de regels  
inzake rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspelbaarheid, definieert de E.E.G.-
Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, de plaats van levering voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke 
zaken, als plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, op  
autonome  wijze;  de  gemeenschapswetgever  heeft  gekozen  voor  een  plaats  die  op 
eenvoudige wijze materieel bepaalbaar is en niet afhankelijk is van bedingen gesloten 
tussen partijen, namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden geleverd of 
dienden geleverd te worden1. (Art. 5.1, a en b, E.E.X.-Verordening)

(KANTERS b.v.. T. ELECTRO MAHIEU b.v.b.a).

ARREST

(A.R. C.07.0175.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- artikel 5.1.b van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken;

- de artikelen 807, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

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

- het algemeen rechtsbeginsel, genoemd beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt 
ambtshalve uitspraak te doen over niet door de partijen opgeworpen betwistingen, zoals 
onder meer afgeleid uit de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-
schrijft.

Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 8 november 2006 bevestigt het Hof van Beroep te Gent het 

1 H.v.J., 3 mei 2007, Color Drack, C-386/05, Jur., 2007, I-3699.
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beroepen vonnis, waarbij de eiseres werd veroordeeld tot betaling aan de verweerster van 
de som van 14.647,79 euro, vermeerderd met de gerechtelijke rente aan de rentevoet van 
de conventionele intrest van 9,5 pct. per jaar op 11.743,84 euro vanaf de dagvaarding tot 
de algehele betaling, zij het deels op andere gronden en met dien verstande dat het bedrag 
waartoe  zij  veroordeeld  werd,  werd  gebracht  op 11.743,84  euro,  vermeerderd  met  de 
verwijlrente aan de wettelijke rentevoet (thans 7 pct. per jaar) vanaf 14 juli 2002 tot 3 
november 2003 en vanaf dan tot de betaling van de gerechtelijke rente aan dezelfde wette-
lijke  rentevoet,  wees het door de verweerster  meer  gevorderde evenals  haar vordering 
wegens tergend en roekeloos hoger beroep af als ongegrond en veroordeelde haar tot de 
kosten van het hoger beroep, na onder meer te hebben overwogen:

"Volgens artikel 5.1.a) van de EEX-Verordening kan een persoon die woonplaats heeft 
op het grondgebied van een Lid-Staat, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, 
opgeroepen worden voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden.

Artikel 5.1.b) van de EEX-Verordening bepaalt: 'voor de toepassing van deze bepaling 
en tenzij anders is overeengekomen, is de plaats van de uitvoering van de verbintenis die 
aan de eis ten grondslag ligt: - voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken, 
de plaats in een Lid-Staat waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of 
geleverd hadden moeten worden (...)';

Bij koopovereenkomsten dient bijgevolg niet de verbintenis geïdentificeerd te worden 
die aan de eis ten grondslag ligt. De plaats van de levering bepaalt voor welke rechtbank 
de zaak kan gebracht worden, ook wanneer de eis betrekking heeft op de betaling van de 
prijs die in ruil voor de levering dient betaald te worden.

In de overeenkomst tussen partijen, zoals zij blijkt uit de door hen ondertekende onder-
bevestiging, wordt niet bepaald op welke plaats de goederen dienden geleverd te worden. 
Het  geschil  heeft  betrekking  op  een  koop-verkoop  van  roerende  zaken  tussen  een 
verkoper met zetel in België en een koper met zetel in Nederland. Het verdrag van 11 
april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichame-
lijke zaken (het Weens Koopverdrag) is zowel in Nederland als in België van toepassing 
op overeenkomsten inzake internationale koop-verkoop van roerende zaken.  Het blijkt 
niet dat de partijen de toepassing van het Weens Koopverdrag uitgesloten hebben, terwijl 
er evenmin contractuele bedingen van toepassing zijn die voorrang hebben en/of afwijken 
van dit Verdrag.

Bij gebrek aan afwijkende overeenkomst bepaalt artikel 31 van het Weens Koopver-
drag de plaats van levering van de goederen.

Volgens artikel 31, a), bestaat de verplichting tot aflevering van de goederen door de 
verkoper, indien de koopovereenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, uit het 
afgeven aan de eerste vervoerder ter verzending aan de koper. Volgens de vermeldingen 
op de factuur van 14 juni 2002 was in het kader van de koopovereenkomst tevens het 
vervoer geregeld. De kastjes werden op 13 juni 2002 vervoerd door de bvba Rotrafic. Het 
blijkt niet dat deze de goederen op een andere plaats afhaalde dan op de zetel van Mahieu, 
zodat dit de plaats van levering was in de zin van artikel 31, a), van het Weens Koopver-
drag. Ook indien de koopovereenkomst niet het vervoer van de zaken had omvat, zou de 
plaats  van  levering  overeenkomstig  artikel  31,  b),  (plaats  waar  de  goederen  werden 
vervaardigd) of 31, c), (plaats waar de verkoper zijn vestiging had tijdens het sluiten van 
de overeenkomst) van het Weens Koopverdrag in het voorliggende geval dezelfde zijn 
geweest.

De eerste rechter beschikte bijgevolg over rechtsmacht op grond van artikel 5.1.b) van 
de EEX-Verordening".

Grieven
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Eerste onderdeel
Indien het tot de taak van de rechter behoort om desnoods ambtshalve de door partijen 

aangevoerde rechtsgronden aan te vullen, vermag hij daarbij weliswaar geen betwistingen 
op te werpen die door partijen werden uitgesloten. Bovendien mag hij enkel steunen op 
feiten die hem door partijen op regelmatige wijze werden voorgelegd en dient hij daarbij 
het recht van verdediging te eerbiedigen.

Te dezen betwistte eiseres de internationale rechtsmacht van de Belgische rechter, zich 
daarbij  onder  meer  beroepend  op  artikel  5.1.b  van  de  EEX-Verordening  nr.  44/2001 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken, naar luid waarvan in geval van koop-verkoop de 
plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt de plaats waar de 
goederen conform de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden 
betreft en er derhalve naar de plaats van levering moet worden gekeken om de bevoegde 
rechtbank of de bevoegde rechter te bepalen (zie onder meer de aanvullende beroepscon-
clusie betreffende de bevoegdheid, gedateerd op 12 mei 2006 en neergelegd op 15 mei 
2006,  pagina  4,  en  de  aanvullende  en  hernemende  beroeps-conclusie  betreffende  de 
bevoegdheid, gedateerd op 27 juli 2006 en neergelegd op 28 juli 2006, pagina 4).

De eiseres vervolgde dat de goederen door de wederpartij in casu werden geleverd in 
Nederland, waarover evenmin betwisting bestaat, zodat het de Nederlandse rechtbanken 
zijn die kennis dienen te nemen van kwestieus geschil en de Belgische rechter onbevoegd 
is (zie diezelfde besluiten).

Door de verweerster werd op geen enkel ogenblik betwist dat de goederen inderdaad in 
Nederland moesten worden geleverd.

Zo betwistte  de verweerster noch in de aanvullende conclusie, gedateerd op 28 juni 
2006, die zij neerlegde in antwoord op eiseres' aanvullende beroepsconclusie betreffende 
de bevoegdheid, gedateerd op 12 mei 2006 en neergelegd op 15 mei 2006, noch in de 
aanvullende conclusie, gedateerd op 28 augustus 2006, die zij neerlegde in antwoord op 
eiseres' aanvullende en hernemende beroepsconclusie betreffende de bevoegdheid, geda-
teerd op 27 juli 2006 en neergelegd op 28 juli 2006, dat er geen betwisting omtrent de 
plaats van levering der goederen in Nederland bestond.

Zij  beperkte  er  zich integendeel  toe  te stellen dat de Belgische  rechter  rechtsmacht 
bezat op grond van artikel 5.1.a van de EEX-Verordening, zijnde de rechter van de plaats 
waar de verbintenis tot betaling die aan haar vordering ten grondslag lag diende te worden 
uitgevoerd.

Evenmin  betwistte  zij  in  haar  eerdere conclusies de aanvoering van  eiseres  in  haar 
beroepsakte op pagina 2, voorlaatste alinea, en in haar beroepsconclusie, neergelegd op 24 
juni 2005, pagina 2, derde alinea, dat de goederen in Nederland werden geleverd.

Partijen  waren  het  zodoende  eens  over  de  plaats  van  levering  van  de  goederen  in 
Nederland.

Uit een en ander volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt dat de levering plaatsvond in 
België,  daar  waar  de verweerster  niet  betwistte  dat de levering,  zoals  door de eiseres 
aangevoerd,  had  plaatsgevonden  in  Nederland,  uitspraak  doet  over  een  door  partijen 
uitgesloten betwisting en derhalve de artikelen 807, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechte-
lijk Wetboek evenals het algemeen rechtsbeginsel, genoemd beschikkings-beginsel, dat de 
rechter  verbiedt  ambtshalve  uitspraak  te  doen  over  niet  door  de  partijen  opgeworpen 
betwistingen,  zoals  afgeleid  uit  de  artikelen  807  en  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, schendt.

Tweede onderdeel
Indien het tot de taak van de rechter behoort om desnoods ambtshalve de door partijen 
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aangevoerde rechtsgronden aan te vullen, vermag hij daarbij weliswaar geen betwistingen 
op te werpen die door partijen werden uitgesloten. Bovendien mag hij enkel steunen op 
feiten die hem door partijen op regelmatige wijze werden voorgelegd en dient hij daarbij 
het recht van verdediging te eerbiedigen.

Uit de in het eerste onderdeel aangehaalde besluiten blijkt dat geen der partijen conclu-
deerde omtrent de toepasselijkheid van artikel 31 van het Weens Koopverdrag ter bepa-
ling van de plaats van levering, waarvan sprake in artikel 5.1.b. van de EEX-Verordening.

Evenmin voerde een van hen voor de rechter aan dat er in de overeenkomst geen speci-
fieke plaats van levering werd overeengekomen - partijen waren het integendeel erover 
eens dat de goederen in Nederland moesten worden geleverd - derwijze dat de plaats van 
levering overeenkomstig de criteria, vervat in artikel 31 van het Weens Koopverdrag, in 
België moest worden gesitueerd.

Evenmin kwamen de plaats van overhandiging van de goederen aan de vervoerder, - er 
werd zelfs niet geconcludeerd over de problematiek van het vervoer der goederen - , de 
plaats van vervaardiging van de goederen of de plaats van vestiging van de verkoper ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst ter sprake in de besluiten van partijen.

Waar het hof van beroep oordeelt dat de plaats van levering op grond van artikel 31 van 
het Weens Koopverdrag diende te worden bepaald bij gebrek aan afwijkende overeen-
komst, waarop het besluit dat de levering in België had plaatsgevonden, zonder partijen in 
de gelegenheid te stellen hierover voorafgaandelijk verweer te voeren, heeft het hof van 
beroep uitspraak gedaan in miskenning van eiseres' recht van verdediging (schending van 
artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het 
recht van verdediging voorschrijft) en heeft het bovendien zijn beslissing ten dele gestoeld 
op elementen die hem niet door partijen werden voorgelegd, inzonderheid de afwezigheid 
van afwijkende overeenkomst betreffende de plaats van levering, de plaats van overhandi-
ging van de goederen aan een vervoerder, de plaats van vervaardiging van de goederen of 
de plaats van vestiging van de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
(schending van artikelen 807, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek evenals 
van het algemeen rechtsbeginsel, genoemd algemeen beschikkingsbeginsel, dat de rechter 
verbiedt uitspraak te doen over niet door de partijen opgeworpen betwistingen).

Derde onderdeel
Luidens artikel  5.1.a) van de EEX-Verordening nr.  44/2001 van 22 december  2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen  in  burgerlijke  en  handelszaken,  kan  een  persoon  die  woonplaats  heeft  op  het 
grondgebied van een lidstaat in een andere lidstaat worden opgeroepen voor het gerecht 
van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst.

In afwijking van het eerste lid bepaalt artikel 5.1.b) van de EEX-Verordening dat voor 
de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen, de plaats van uitvoe-
ring van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt voor de koop en verkoop van 
roerende lichamelijke zaken de plaats is in een Lid-Staat waar de zaken volgens de over-
eenkomst geleverd worden of geleverd hadden moeten worden.

Het betreft  hier een autonoom begrip,  dat onafhankelijk van de conflictenrechtelijke 
regels dient te worden bepaald en waarbij de feiten en de economie van het contract door-
slaggevend zijn.

Waar  de  goederen  werden  geleverd  is  een  zuiver  feitelijk  gegeven,  los  van  iedere 
verbintenisrechtelijke betekenis.
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De rechtsmacht wordt met andere woorden bepaald op grond van een zuiver feitelijk 
criterium en viseert de plaats waar de goederen worden geleverd,  onder te verstaan de 
plaats van bestemming van de verkochte goederen, ongeacht welke partij het risico van 
het transport van de goederen naar die plaats moet dragen.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de plaats van levering dient te worden beoordeeld 

in  het  licht  van  de  conflictenrechtelijke  regels,  met  uitsluiting  van  de plaats  waar  de 
goederen de facto dienden te worden geleverd, verantwoordt het hof zijn beslissing niet 
naar recht (schending van artikel 5.1.b van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging  van  beslissingen  in  burgerlijke  en  handelszaken).  Minstens  verzoekt  de 
eiseres het Hof, alvorens recht te doen over deze kritiek, bij toepassing van artikel 234 
van het EG-Verdrag aan het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen volgende 
prejudiciële vraag voor te leggen: "Moet de uitdrukking 'de plaats in een Lid-Staat waar 
de zaken volgens de overeenkomst geleverd worden of geleverd hadden moeten worden', 
voorkomend in artikel 5.1.b van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-
legging  van  beslissingen  in  burgerlijke  en  handelszaken,  naar  luid  waarvan  voor  de 
toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeengekomen, de plaats van uitvoe-
ring van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt voor de koop en verkoop van 
roerende lichamelijke zaken de plaats is in een lidstaat waar de zaken volgens de overeen-
komst geleverd worden of geleverd hadden moeten worden, worden opgevat als een auto-
noom begrip, dat wordt ingevuld op grond van de feiten en de economie van de overeen-
komst, dan wel als een begrip dat op grond van de IPR-regels van de rechter voor wie de 
zaak aanhangig wordt gemaakt moet worden ingevuld ?".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Artikel 5.1. a) van Verordening 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 

betreffende de rechterlijke bevoegdheid,  de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van  beslissingen  in  burgerlijke  en handelszaken,  bepaalt  dat  een  persoon  die 
woonplaats heeft op het grondgebied van een Lid-Staat, ten aanzien van verbin-
tenissen uit overeenkomst, wordt opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar 
de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden 
uitgevoerd. Voor de toepassing van deze bepaling en tenzij anders is overeenge-
komen, bepaalt artikel 5.1.b), eerste streepje, van de verordening, dat de plaats 
van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt voor de koop 
en verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats is in een lidstaat waar de 
zaken volgens  de  overeenkomst  geleverd  werden  of  geleverd  hadden  moeten 
worden.

2. Verordening nr. 44/2001 is blijkens de punten 2 en 11 van de considerans, 
gericht  op het  creëren  van eenvormigheid  van  de  regels  inzake jurisdictiege-
schillen in burgerlijke en handelszaken middels bevoegdheidsregels die in hoge 
mate voorspelbaar zijn. Ter bevordering van het primaire doel van de eenvor-
migheid van de regels inzake rechterlijke bevoegdheid om redenen van voorspel-
baarheid,  definieert  de verordening nr.  44/2001 dit  aanknopingspunt  op auto-
nome wijze voor de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken.
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Krachtens artikel 5, punt 1, sub b, eerste streepje, van de verordening is de 
plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, immers 
de  plaats  in  een  lidstaat  waar  de  zaken  volgens  de  overeenkomst  geleverd 
werden of geleverd hadden moeten worden.

De gemeenschapswetgever heeft, volgens een arrest van het Hof van Justitie 
van 3 mei 2007, Color Drack, C-386/05, met deze laatste bepaling voor overeen-
komsten inzake de koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken uitdrukke-
lijk  willen  afwijken  van  een  eerdere  oplossing,  volgens  welke  de  plaats  van 
uitvoering van de litigieuze verbintenissen werd bepaald volgens het internatio-
naal privaatrecht van het gerecht waar het geschil aanhangig was gemaakt.

De gemeenschapswetgever heeft gekozen voor een plaats die op eenvoudige 
wijze materieel bepaalbaar was en niet afhankelijk was van bedingen gesloten 
tussen partijen,  namelijk de plaats waar de goederen in werkelijkheid werden 
geleverd of dienden te worden geleverd.

3. De appelrechters bepalen de "plaats van levering" op grond van het Weens 
koopverdrag en maken geen toepassing van het door de verordening op auto-
nome wijze bepaalde aanknopingspunt.

Zij schenden aldus artikel 5.1.b), van de Verordening nr. 44/2001.
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 

vernietigd 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 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Verbist en Geinger.

Nr. 703

3° KAMER - 8 december 2008

1º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - 
CONCURRERENDE MERKEN - DEPOT - RANGORDE - BEPALING - VERWARRINGSGEVAAR - 
BEOORDELING

2º AUTEURSRECHT - AUTEUR - VERMOEDEN - TOEPASSING - VOORWAARDE

1º  Om  de  rangorde  van  het  depot  van  een  merk  te  bepalen,  moet  de  rechter  het  
verwarringsgevaar in zijn geheel beoordelen, op grond van de totaalindruk die de merken 
oproepen,  door  rekening  te  houden  met  de  onderscheidende  en  dominerende 
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bestanddelen ervan. (Art. 3, 2, b, Benelux Merkenwet)

2º De toepassing van het vermoeden volgens hetwelk eenieder wiens naam of letterwoord 
waarmee  hij  te  identificeren is,  als  dusdanig  op  het  werk  wordt  vermeld,  als  auteur  
aangemerkt wordt,  hangt niet  af  van de voorwaarde dat de reproductie van het werk  
waarop die vermelding of dat letterwoord staat, gedagtekend is. (Art. 6, W. 30 juni 1994)

(D. e.a. T. CONFRERIE TCHANTCHES v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0439.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 23 februari 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is  bij  beschikking van 19 november 2008 van de eerste  voorzitter 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 2, 3.2,  6,  B en C, en 14, B, van de eenvormige Beneluxwet  inzake de 

warenmerken, gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, goedgekeurd bij 
de wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd door het Protocol van 10 november 1983, goed-
gekeurd bij de wet van 8 augustus 1986, door het Protocol van 2 december 1992, goedge-
keurd bij de wet van 11 mei 1995, door het Protocol van 7 augustus 1996, goedgekeurd 
bij de wet van 3 juni 1999, en bij het Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd bij de 
wet van 24 december 2002 (hierna, de Beneluxwet op de merken);

artikel 4, §1, aanhef, en sub b), van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van  21 december  1988 betreffende  de aanpassing van  het 
merkenrecht der Lid-Staten (afgekort, de Merkenrichtlijn);

artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de vordering van de eisers tot nietigverklaring van de inschrijving 

van  het  door  de  verweerster  gedeponeerde  samengestelde  merk  "Jus  de  la  Confrérie 
Tchantchès", in zoverre die vordering gebaseerd was op het betoog dat het woordmerk 
"Bière Tchantchès" een ouder merk was, op de volgende gronden :

"Uit de vergelijking tussen het door (de verweerster) op 30 oktober 2003 neergelegde 
beeldmerk en het oudere woordmerk van (de eisers) blijkt geen enkele overeenstemming 
die de vordering tot vernietiging op grond van de voormelde bepalingen van de eenvor-
mige Beneluxwet op de warenmerken kan verantwoorden;

Die merken verschillen van elkaar, in zoverre het ene een woordmerk is en het andere 
een samengesteld merk, d.i. een woordmerk en een beeldmerk. Het enige gemeenschappe-
lijke  bestanddeel  is  de  naam "Tchantchès",  een naam die  voor  geen  enkel  monopolie 
vatbaar is omdat ze deel uitmaakt van de volkslegende;

Wat  dat  betreft  is  het  onderzoek  van  het  Benelux-Merkenbureau  naar  de  eerdere 



2946 HOF VAN CASSATIE 8.12.08 - Nr. 703 

inschrijvingen van het merk met nr. 1042974 uitgemond in de conclusie dat er geen steek-
houdende eerdere inschrijvingen zijn;

De woorden 'Jus de la Confrérie Tchantchès' die gedrukt zijn op het gestileerde beeld 
van het glas met menselijke beeltenis, vertonen voldoende onderscheidende kenmerken 
ten aanzien van het woordmerk 'Bière Tchanchès' om te beletten dat er bij het publiek 
verwarring  tussen de twee  merken  en  de  mogelijkheid  van  associatie  met  het  oudere 
woordmerk kan ontstaan".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 3.2 en 14, B, van de Beneluxwet op de merken, die artikel 4, § 

1, aanhef en sub b), van de Merkenrichtlijn in de Belgische rechtsorde omzetten, moet, 
met name op verzoek van de houder van de eerdere inschrijving, de inschrijving van het 
merk dat in rangorde na een gelijk of overeenstemmend, voor dezelfde of soortgelijke 
producten gedeponeerd merk komt, vernietigd worden indien bij het publiek verwarring, 
inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

Het  verwarringsgevaar  is  het  gevaar  dat  het  publiek  zou  kunnen  aannemen  dat  de 
betrokken producten of diensten geleverd worden door hetzelfde bedrijf of, in voorko-
mend geval, door bedrijven die vanuit economisch oogpunt met elkaar verbonden zijn. 
Het bestaan van het verwarringsgevaar  bij  het  publiek moet  in zijn geheel beoordeeld 
worden, rekening houdend met alle ter zake dienende factoren.

Die volledige beoordeling impliceert een bepaalde onderlinge samenhang tussen de in 
aanmerking genomen factoren; zo kan een geringe mate van gelijkenis tussen de merken 
gecompenseerd worden door een hoge mate van gelijkenis tussen de gedekte producten of 
diensten. Aangezien verwarringsgevaar groter is naarmate de onderscheidende kracht van 
het oudere merk hoger is, genieten de merken met een hoge onderscheidende kracht daar-
enboven  een  hogere  graad  van  bescherming  dan  die  met  een  lagere  onderscheidende 
kracht.  Bij  de  beoordeling  van  de  onderscheidende  kracht  moet  met  name  rekening 
worden  gehouden  met  de wezenlijke  eigenschappen  van  het  merk,  waaronder  ook de 
vraag  of  het  merk  al  dan  niet  enig  bestanddeel  heeft  dat  de  producten  of  diensten 
beschrijft waarvoor het merk is ingeschreven.

Daarenboven dient de volledige beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, 
auditieve of begripsmatige gelijkenis van de betrokken merken betreft, te berusten op de 
totaalindruk die door deze gelijkenissen gewekt  wordt,  waarbij  meer bepaald rekening 
moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Normaal 
gezien, immers, beschouwt de verbruiker een merk als één geheel en onderzoekt hij het 
merk niet in al zijn details; hij krijgt slechts zelden de kans om de verschillende merken 
rechtstreeks te vergelijken, maar hij moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hij ervan 
in  zijn  geheugen bewaart.  Om de mate  van gelijkenis  tussen de betrokken  merken  te 
beoordelen, moet de rechter bepalen in hoeverre ze visueel, auditief en begripsmatig gelij-
kenissen vertonen.

Het arrest verantwoordt nergens in de motivering zijn beslissing naar recht dat er bij het 
publiek geen verwarringsgevaar in de hierboven beschreven zin bestaat tussen het samen-
gestelde merk "Jus de la Confrérie Tchantchès" en het woordmerk "Bière Tchantchès".

In de eerste plaats sluit de door het arrest vermelde omstandigheid dat de litigieuze 
merken "van elkaar verschillen, in zoverre het ene een woordmerk is en het andere een 
samengesteld merk, d.i.  een woordmerk en een beeldmerk (...)",  het verwarringsgevaar 
geenszins uit, daar er niet alleen rekening moet worden gehouden met de visuele gelijke-
nissen tussen de merken, maar ook met de auditieve en begripsmatige gelijkenissen, die, 
zoals de eisers betoogden, tussen een woordmerk en een samengesteld merk wel degelijk 
kunnen bestaan.
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In de tweede plaats schendt het arrest, dat erop wijst dat "het enige gemeenschappelijke 
bestanddeel de naam "Tchantchès is" en hieraan toevoegt dat die naam "voor geen enkel 
monopolie vatbaar is", omdat "ze deel uitmaakt van de volkslegende", zowel artikel 2 van 
de Beneluxwet op de merken, dat uitdrukkelijk bepaalt dat een geslachtsnaam als merk 
kan  dienen,  als  artikel  3.2  van  dezelfde  wet,  daar  het  net  de  reputatie  die  het  woord 
Tchantchès in de folklore heeft en het gebrek aan enig beschrijvend vermogen met betrek-
king tot het bier zijn die dat begrip zijn dominant karakter in de betrokken merken geven, 
welk begrip, op zijn beurt, bij het doelpubliek gevaar op verwarring doet ontstaan over de 
herkomst van de producten van de eisers en van de verweerster.

Het arrest, dat geen acht slaat op het feit dat de producten waarvoor de merken van de 
eisers en van de verweerster gedeponeerd werden, hetzelfde of op zijn minst een sterk op 
elkaar  gelijkend  karakter  hebben,  of  op zijn  minst  de  gelijkenissen  tussen de gedekte 
producten niet beoordeelt, geeft ten slotte geen volledige beoordeling van het bestaan van 
verwarringsgevaar.

Uit het voorgaande volgt dat het arrest het wettelijk begrip verwarringsgevaar miskent 
(schending van de artikelen 2, 3.2 van de Beneluxwet op de merken en 4, § 1, aanhef en 
sub b), van de Merkenrichtlijn) en de vordering van de eisers tot vernietiging derhalve 
onwettig verwerpt (schending van artikel 14, B, van de Beneluxwet op de merken).

Tweede onderdeel
Uit artikel 6, B en C, van de Beneluxwet op de merken volgt met name dat de deposant 

vrij mag oordelen over de resultaten van het onderzoek naar eerdere inschrijvingen en dat 
het  Benelux-Merkenbureau,  ongeacht de uitkomst  van dat onderzoek,  gehouden is het 
merk in te schrijven indien de verzoeker bevestigt dat hij het merk nog steeds wil depo-
neren.

Het arrest, dat de vordering van de eisers verwerpt op grond dat "het onderzoek van het 
Benelux-Merkenbureau naar  de eerdere  inschrijvingen  van het  merk met  nr.  1042974 
uitgemond  is  in  de conclusie  dat  er  geen  steekhoudende  eerdere  inschrijvingen  zijn", 
schendt bijgevolg artikel  6,  B et  C,  van de Beneluxwet  op de merken.  Het arrest,  dat 
beslist dat de rechter die na het door dat bureau verrichte onderzoek kennisneemt van een 
rechtsvordering tot nietigverklaring of van een vordering inzake namaak, door dat onder-
zoek gebonden is, draagt daarenboven zijn rechtsmacht over en schendt bijgevolg artikel 
11 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 4.6 en 14 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals omschreven 

in het eerste middel;
artikel 93 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescher-

ming van de consument;
de artikelen 1, § 1, 3, § 1, en 6, tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het 

auteursrecht en de naburige rechten (hierna : "de wet betreffende het auteursrecht");
algemeen  rechtsbeginsel,  volgens  hetwelk  afstand  van  een  recht  niet  kan  worden 

vermoed en alleen kan worden  afgeleid  uit  feiten  die niet  voor  een andere  uitlegging 
vatbaar zijn.

Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de vordering van de eisers tot nietigverklaring van de inschrijving 

van het samengestelde merk "Jus de la Confrérie Tchantchès", in zoverre ze gegrond was 
op de kwade trouw waarvan de verweerster tijdens het depot blijk gegeven heeft, evenals 
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hun vordering die ertoe strekt de verweerster te verbieden gebruik te maken van dat merk, 
van de afbeelding van het bierglas met twee handgrepen, van de benaming en het merk 
"bière Tchantchès", van de uitdrukking "A vos santé... à deux mains" of van elke andere 
verwijzing naar de legende van het Tchantchès-glas, in zoverre die vorderingen gegrond 
waren op het recht op uithangbord van de eisers en op de auteursrechten [van de eerste 
eiser] op de legende van het Tchantchès-glas en op het model van een bierglas met twee 
handvaten, op de volgende gronden :

"De tekening in het samengestelde merk 'Jus de la Confrérie Tchantchès' stemt niet 
overeen met het uithangbord van de kroeg en evenmin met het glas dat (de eisers) in hun 
kroeg gebruiken;

De afbeelding op het door (de verweerster) gedeponeerde merk komt daarentegen voor 
op het papier met briefhoofd van de broederschap, die vóór het geschil tussen de partijen, 
in 2003, "la Confrérie de la bière Tchantchès" heette;

Uit geen enkel gegeven van de dossiers die ter beoordeling aan het hof [van beroep] 
zijn voorgelegd, blijkt dat [de eerste eiser], die (de verweerster) had toegestaan de naam 
van het Tchantchès-bier voor folkoristische doeleinden te gebruiken en die toestemming 
heeft ingetrokken toen hij bij (de verweerster) ontslag nam, zich ooit gekant heeft tegen 
het gebruik van dat logo door de "confrérie de la bière Tchanchès" en door (de verweer-
ster);

(...) Hoewel uit het debat en uit de dossiers die ter beoordeling aan het [hof van beroep] 
zijn voorgelegd, onbetwistbaar blijkt dat [de eerste eiser] decennialang één van de voor-
vechters was die de Tchantchès-folklore, in Outremeuse, propageerden in de kroeg die 
hem en zijn familie toebehoorde, kunnen noch de vermelding van de naam "H. Ducroux 
às Tchantchès" op de niet-gedagtekende affiche in de vorm van een perkament  dat de 
voormelde legende in verschillende talen verhaalt,  noch het voorgelegde,  niet-onderte-
kende  relaas  van  die  legende,  in  andere  bewoordingen,  aantonen dat  het  intellectuele 
eigendom van de legende en de bestanddelen ervan [aan de eerste eiser] toebehoort;

Het feit dat [de eerste eiser] schilderijen die deze legende voorstellen, heeft verzegeld 
(op een niet nader bepaalde datum), dat hij al sinds 1963 een uithangbord gebruikt zoals 
beschreven wordt in stuk 12 van zijn dossier, waarop een glas met twee gezichten met de 
opschriften "Tchanchès Charlemagne" afgebeeld staat, alsook het feit dat hij sinds 1960 
Tchanchès-bierglazen  met  twee  handvaten  bestelt,  bewijzen  noch  het  door  [de  eerste 
eiser] opgeëiste intellectuele eigendom, noch het feit dat hij of zijn zoon van een merk of 
een  overeenstemmend  teken  gebruik  maakte,  vóór  het  door  (de  verweerster),  op  30 
oktober 2003 van haar merk gedane depot".

Grieven
Eerste onderdeel
Wie een zaak exploiteert onder een uithangbord, kan zich wettig verzetten tegen een 

depot te kwader trouw of op zijn minst tegen het gebruik, niet alleen van hetzelfde merk, 
maar  ook  van  een  merk  dat  met  dit  uithangbord  zodanige  gelijkenissen  vertoont  dat 
hieruit verwarringsgevaar ontstaat.

Het arrest, dat de vorderingen die de eisers gegrond hadden op hun recht op uithang-
bord, alleen verwerpt op grond dat het merk van de verweerster niet "overeenstemt" met 
het  uithangbord  van  de eisers,  zonder  na te  gaan  of  beide merken  geen  gelijkenissen 
vertonen die tot verwarring kunnen leiden, beperkt onwettig de wettelijke bescherming 
die uit het recht op uithangbord van de eisers voortvloeit (schending van de artikelen 4.6 
en 14 van de Beneluxwet op de merken en van artikel 93 betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en bescherming van de consument).

Tweede onderdeel
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Aangezien afstand van  recht niet  kan  worden  vermoed,  is  de omstandigheid  dat  de 
exploitant van een zaak onder een uithangbord zich niet verzet heeft tegen het gebruik, 
door een derde, van een overeenstemmend teken, anders dan als handelsmerk, te dezen als 
een onderscheidend teken van een folkloristische vereniging zonder winstoogmerk, geen 
voldoende reden om uit te sluiten dat die derde dat teken te kwader trouw heeft gedepo-
neerd.

Het arrest,  dat de door de eisers op hun recht op uithangbord gegronde vorderingen 
verwerpt op grond dat [de eerste eiser] zich nooit verzet heeft tegen het gebruik van dat 
logo door de verweerster, terwijl de door de eisers ingeleide procedure net ertoe strekte de 
verweerster te verbieden dat logo te gebruiken, miskent enerzijds de bewijskracht van alle 
procesakten van de eisers (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek) en miskent anderzijds het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand 
van een recht niet kan worden vermoed en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet 
voor een andere uitlegging vatbaar zijn.

Derde onderdeel
Luidens artikel 1, § 1, van de wet betreffende het auteursrecht, heeft alleen de auteur 

van een kunstwerk het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren 
of te laten reproduceren. Dat recht, dat van toepassing is op de werken van toegepaste 
kunst, zoals modellen van producten, omvat met name het uitsluitende recht om de bewer-
king ervan toe te staan. De namaak van het model is bijgevolg bewezen, niet alleen in 
geval van een slaafse kopie van het model, maar ook wanneer er oorspronkelijke bestand-
delen van dat model overgenomen worden.

Het arrest, dat de vordering van de eisers, die ertoe strekt de verweerster te verbieden 
het  door  [de eerste  eiser]  ontworpen  bierglas  met  twee  handvaten te  reproduceren en 
gebruik te maken van het merk waarop die reproductie uitgebeeld wordt, verwerpt op de 
enige grond dat "de tekening in het samengestelde merk 'Jus de la Confrérie Tchantchès' 
niet overeenstemt (...) met  het glas  dat (de eisers) in hun kroeg gebruiken",  zonder te 
onderzoeken of er naast de mogelijke verschillen tussen het model van het door [de eerste 
eiser] ontworpen bierglas en de tekening die op het merk van de verweerster afgebeeld 
wordt,  door  laatstgenoemd  merk  ook geen  oorspronkelijke  bestanddelen overgenomen 
worden, en verantwoordt zijn beslissing aldus niet naar recht (schending van artikel 1, § 1, 
van de wet betreffende het auteursrecht).

Vierde onderdeel
Luidens artikel 3, § 1, van de wet betreffende het auteursrecht, worden alle contracten 

ten aanzien van de auteur schriftelijk bewezen en moeten voor elke exploitatiewijze de 
vergoeding  voor  de auteur,  de  reikwijdte  en de  duur  van  de  overdracht  uitdrukkelijk 
worden  bepaald.  De  contractuele  bedingen  met  betrekking  tot  het  auteursrecht  en  de 
exploitatiewijzen ervan moeten daarenboven restrictief worden geïnterpreteerd.

Het arrest, dat de vordering van de eisers, die ertoe strekt de verweerster te verbieden 
het  door  [de eerste  eiser]  ontworpen  bierglas  met  twee  handvaten te  reproduceren en 
gebruik te  maken  van het  merk waarop  die  reproductie afgebeeld wordt,  verwerpt  op 
grond dat [de eerste eiser] zich nooit verzet heeft tegen het gebruik van dat logo door de 
verweerster, terwijl de door de eisers ingestelde procedure net ertoe strekte de verweerster 
te  verbieden van  dat  logo  gebruik te  maken,  miskent  zowel  de bewijskracht  van  alle 
procesakten van de eisers (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek), als de beginselen betreffende het sluiten en de uitlegging van de contracten 
die de auteur met betrekking tot zijn werken aangaat (schending van artikel 3, § 1, van de 
wet betreffende het auteursrecht en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, volgens 
hetwelk afstand van een recht niet kan worden vermoed en alleen kan worden afgeleid uit 
feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn).
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Vijfde onderdeel
Krachtens  artikel  6  van  de  wet  betreffende  het  auteursrecht,  is  de  oorspronkelijke 

auteursrechthebbende  de  natuurlijke  persoon  die  het  werk  heeft  gecreëerd.  Tenzij  het 
tegendeel is bewezen, wordt eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord 
waarmee hij te identificeren is, als dusdanig op het werk wordt vermeld.

De toepassing van dit vermoeden hangt niet af van de voorwaarde dat alle reproducties 
van het werk de naam van de auteur vermelden, en evenmin van de voorwaarde dat de 
reproducties  waarop  die  naam  vermeld  wordt,  daarenboven  gedagtekend  zijn;  het  is 
voldoende dat op zijn minst één exemplaar van het werk vóór de aangevoerde namaak 
gecreëerd werd en dit kan door alle rechtsmiddelen worden aangetoond.

Om  te  bewijzen  dat  [de  eerste  eiser]  de  auteur  zowel  van  de  "legende  van  het 
Tchantchès-glas" als van het bierglas met twee handvaten was, voerden zij niet alleen tal 
van feitelijke vermoedens aan, maar beriepen zij zich ook op het vermoeden van artikel 6, 
tweede lid, van de wet betreffende het auteursrecht. Zij lieten daarbij gelden:

"Heel wat exemplaren van de legende - en met name het exemplaar dat verzegeld in de 
kroeg bewaard wordt - en het bierglas dragen de initialen [van de eerste eiser];

Dat geldt ook voor het 'perkament' van de legende, waarop het 'zegel' [van de eerste 
eiser] gedrukt staat;

Op het uithangbord van de kroeg (van de eisers), waarop het Tchantchès-glas afgebeeld 
wordt, staat ook het wapenschild [van de eerste eiser] met zijn initialen;

Het gaat hier wel degelijk om het merk of het letterwoord van de ontwerper;
(...) De voorgevel van het pand waarin de kroeg van de (eisers) gevestigd is, (...) [is] 

versierd met een Tchantchès-bierglas en met het wapenschild met daarop de initialen [van 
de eerste eiser] en die versiering,  die vóór  1963 is aangebracht,  bestond dus vóór  de 
Tchantchès-broederschap" en 

"(In tegenstelling tot de auteur van het werk), te dezen de (verweerster), kunnen derden 
van degene in wiens voordeel het vermoeden bestaat,  niet eisen dat hij dat vermoeden 
bevestigt of aantoont met aanvullende bewijzen dat hij het werk gecreëerd heeft, daar het 
wettelijk vermoeden in dat geval zinloos zou zijn;

(...) Aangezien de (verweerster) niet de oorspronkelijke auteursrechthebbende kan zijn 
(artikel  6,  §  1,  van  de wet  van  30 juni  1994 bepaalt  immers  dat  'de  oorspronkelijke 
auteursrechthebbende de natuurlijke persoon is die het werk heeft gecreëerd'), kan zij dat 
vermoeden alleen omkeren door te bewijzen dat zij eventueel een afgeleid auteursrecht 
heeft;

In dat opzicht zou ze een akte van overdracht van de rechten moeten voorleggen;
Dit heeft ze te dezen niet gedaan;
Zij keert het aangetoonde vermoeden dus niet om".
Het arrest, dat de verweerster geen afgeleid auteursrecht toekent maar niettemin over-

weegt  dat  "noch  de vermelding van  de naam 'H.  Ducroux às Tchantchès'  op de niet-
gedagtekende  affiche  in  de  vorm  van  een  perkament  dat  de  voormelde  legende  in 
verschillende  talen  verhaalt,  noch  het  voorgelegde,  niet-ondertekende  relaas  van  die 
legende (in andere bewoordingen), kunnen aantonen dat het intellectuele eigendom van de 
legende en de bestanddelen ervan [aan de eerste eiser] toebehoort", en daarenboven erkent 
dat er op het uithangbord van de kroeg van de eisers sinds 1963 een bierglas met twee 
gezichten afgebeeld staat, zonder te ontkennen dat dit uithangbord ook de initialen [van de 
eerste  eiser]  vermeldt,  voegt  aan de wet  impliciet  voorwaarden  toe die  ze  niet  bevat, 
verzuimt rekening te houden met een ondertekende reproductie van het model waarvan 
bewezen is dat ze gecreëerd werd vóór de aangevoerde imitaties - met name die welke 
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voortvloeien uit het depot van het merk van de verweerster op 30 oktober 2003 en uit het 
toekomstige gebruik van dat merk of, meer in het algemeen, van de bestanddelen van de 
legende van het Tchantchès-glas - en ontzegt de eisers bijgevolg onwettig het voordeel 
van het vermoeden waarop zij zich beriepen (schending van artikel 6, tweede lid, van de 
wet betreffende het auteursrecht).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Enerzijds kan de houder van een eerdere inschrijving, krachtens artikel 14, B, 

1, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, de nietigheid aanvoeren 
van het depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend merk komt, 
onder de in artikel 3, tweede lid, bepaalde voorwaarden.

Volgens artikel 3, 2, b, wordt bij de beoordeling van de rangorde van het depot 
rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van 
het geding gehandhaafde rechten op gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde 
of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, 
inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan.

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen, en meer bepaald arrest C-361/04 van 12 januari 2006 inzake Claude 
Ruiz-Picasso en litisconsoorten tegen het B.H.I.M., hangt de beoordeling van het 
verwarringsgevaar van vele factoren af en met name van de bekendheid van het 
merk op de  markt,  van het  antwoord op de  vraag  in  hoeverre  een associatie 
mogelijk is met het gebruikte of het ingeschreven teken, en van de mate van 
overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de aangeduide waren of 
diensten. Het verwarringsgevaar dient derhalve in zijn geheel te worden beoor-
deeld,  met  inachtneming van alle  relevante  omstandigheden  van  het  concrete 
geval. Die volledige beoordeling dient bovendien, wat de visuele, auditieve of 
begripsmatige gelijkenissen van de betrokken merken betreft, te berusten op de 
totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en daarbij moet onder meer 
rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende  bestand-
delen ervan.

Anderzijds kan de naam van een personage uit een volkslegende een onder-
scheidend of dominerend bestanddeel van een merk zijn.

Het arrest,  dat  beslist dat "de woorden 'Jus de la Confrérie Tchantchès'  die 
gedrukt  zijn  op  het  gestileerde  beeld  van  het  glas  met  menselijke  beeltenis, 
voldoende onderscheidende kenmerken ten aanzien van het woordmerk 'Bière 
Tchanchès' vertonen om te beletten dat er bij het publiek verwarring tussen de 
twee merken en de mogelijkheid van associatie met het oudere woordmerk kan 
ontstaan", op de enkele grond dat "die merken van elkaar verschillen, in zoverre 
het ene een woordmerk is en het andere een samengesteld merk, [en] het enige 
gemeenschappelijke  bestanddeel  de  naam 'Tchantchès'  is,  een  naam die  voor 
geen enkel monopolie vatbaar is omdat ze deel uitmaakt van de volkslegende", 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
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Tweede middel
Vijfde onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gebrek aan 

belang.
Het arrest beslist niet dat het door de eerste eiser aangevoerde auteursrecht "in 

zoverre het voorvloeit uit het perkament of uit stuk nr. 1, niet overeenstemt met 
het logo dat opgenomen is in het beeldmerk van de verweerster, d.w.z. het bier-
glas met de twee handvaten, en, wat betreft stuk nr. 1, daarenboven niet ouder 
is".

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Krachtens artikel 6 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht 

en de naburige rechten, is de oorspronkelijke auteursrechthebbende de natuur-
lijke persoon die het werk heeft gecreëerd en, tenzij het tegendeel is bewezen, 
wordt eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te 
identificeren is, als dusdanig op het werk wordt vermeld.

De toepassing van  dat  vermoeden hangt  niet  af  van de  voorwaarde  dat  de 
reproductie van het werk waarop die vermelding of dat letterwoord staat, gedag-
tekend is.

Ten bewijze dat de eerste eiser de auteur was van de legende van het zoge-
naamde  Tchantchès-glas,  van  het  bierglas  met  de  twee  handvaten  en  van  de 
bestanddelen van de voornoemde legende, voerden de eisers met name aan dat 
"heel wat exemplaren van de legende - en met name het exemplaar dat verzegeld 
in de kroeg bewaard wordt - en het bierglas de initialen dragen [van de eerste 
eiser],  [dat]  [dit]  ook geldt  voor het  'perkament'  van de legende,  waarop  het 
'zegel' [van de eerste eiser] gedrukt staat, [dat] op het uithangbord van de kroeg 
[van de eisers],  waarop het  Tchantchès-glas afgebeeld wordt,  ook het  wapen-
schild [van de eerste eiser] met zijn initialen staat".

Het  arrest,  dat  beslist  dat  "de  vermelding  van  de  naam  'H.  Ducroux  às 
Tchantchès' op de niet-gedagtekende affiche in de vorm van een perkament dat 
de voormelde legende in verschillende talen verhaalt, [niet] aanto[ont] dat het 
intellectuele eigendom van de legende en de bestanddelen ervan [aan de eerste 
eiser]  toebehoort"  en  dat  "het  feit  dat  [de  eerste  eiser]  schilderijen  die  deze 
legende voorstellen, heeft verzegeld (op een niet nader bepaalde datum), dat hij 
al sinds 1963 een uithangbord gebruikt [...] waarop een glas met twee gezichten 
met de opschriften 'Tchanchès Charlemagne' afgebeeld staat, alsook het feit dat 
hij sinds 1960 Tchanchès-bierglazen met twee handvaten bestelt, [evenmin] het 
door  [de eerste  eiser]  opgeëiste  intellectuele  eigendom bewijzen",  schendt  de 
voormelde wetsbepaling.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste 
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middel en van de andere onderdelen  van het  tweede middel,  die niet  kunnen 
leiden tot ruimere cassatie.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep van de 

verweerster ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de tegenvordering en 
over de kosten.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

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

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

8 december 2008 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck,  voorzitter –  Verslaggever:  
mevr.  Velu  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  de  Koster,  advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Lefèbvre.

Nr. 704

3° KAMER - 8 december 2008

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - OORSPRONG - VERMOEDEN

Wanneer de getroffene of zijn rechtverkrijgenden, benevens het bestaan van het letsel, een  
plotselinge gebeurtenis  aanwijzen,  wordt  het  letsel,  behoudens tegenbewijs,  vermoed 
door dat ongeval te zijn veroorzaakt; het behandelde letsel moet worden aangetoond. 
(Art. 9, Arbeidsongevallenwet)

(FORTIS INSURANCE n.v.  T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0094.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2006 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 7, eerste lid, en 9 van de Arbeidsongevallenwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist om rekening te houden met de tweede artroscopie die op 23 november 

2001 is verricht na een herval op 22 oktober 2001, hoewel de gerechtsdeskundige, dokter 



2954 HOF VAN CASSATIE 8.12.08 - Nr. 704 

Lannoy,  vastgesteld  had  dat  zij  geen  verband  hield  met  het  arbeidsongeval  dat  de 
verweerder op 28 november 2000 was overkomen, en belast de deskundige derhalve met 
een bijkomende opdracht die met die tweede artroscopie rekening houdt, op de volgende 
gronden :

"Dokter Lannoy wijst erop dat aan de behandelend chirurg-orthopedist niet verweten 
kan worden dat hij een letsel aan de meniscus heeft vermoed en dat hij de artroscopie van 
31 januari 2001 heeft voorgesteld en [de verweerder] evenmin verweten kan worden dat 
hij die artroscopie heeft aanvaard.

De adviserend geneesheer van de verzekeraar deelt die mening. De verzekeraar heeft de 
kosten van de artroscopie van 31 januari 2001 overigens ten laste genomen.

Volgens dokter Lannoy was de tweede artroscopie daarentegen niet verantwoord en 
kan deze ook niet worden verantwoord ('Het blijft een raadsel waarom de behandelend 
chirurg (orthopedist) een tweede artroscopie heeft voorgesteld, terwijl uit de gegevens van 
de foto's bleek dat de meniscus geen letsels vertoonde en, vooral, waarom hij het ziekte-
beeld verergerd heeft door letsels te beschrijven die noch op de foto's van de artroscopieën 
noch op de negatieven terug te vinden zijn' - p. 15 van het verslag).

Dokter Lannoy vraagt zich bijgevolg af wat het verband is tussen de tweede artroscopie 
en het ongeval.

Dokter Lannoy concludeert dat het nieuwe letsel van 22 oktober 2001 en de tweede 
artroscopie geen verband vertonen met het ongeval.

De  door  het  arbeidsongeval  veroorzaakte  tijdelijke  arbeidsongeschiktheid  eindigt 
volgens hem dus op 31 maart 2001 en de consolidatiedatum valt volgens hem op 1 april 
2001, met een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4 pct. 

(...) De wet vermoedt dat het letsel is veroorzaakt door het ongeval, tenzij het tegendeel 
bewezen wordt (artikel 9 van de wet van 10 april 1971).

De  wettelijke  vergoeding  van  de  schade  uit  arbeidsongevallen  dekt  niet  alleen  de 
schade die veroorzaakt wordt op het ogenblik zelf van het ongeval, maar in de regel ook 
alle latere gevolgen waarvan het ongeval de oorzaak is (Cass., 27 januari 1971, A.C., p. 
513).

Het vermoeden is ook van toepassing wanneer het aangevoerde letsel na het ongeval is 
ontstaan (Cass., 29 november 1993, A.C., nr. 490) of wanneer het is ontstaan na het letsel 
dat  is  vastgesteld op het ogenblik van het ongeval,  al  is  dat  letsel  een gevolg van de 
behandeling van het laatstgenoemde letsel (Cass., 28 juni 2004, J.T.T., 2004, 642).

(...) Het deskundigenonderzoek van dokter Lannoy toont te dezen aan dat de binnenste 
meniscus van de rechterknie niet door het arbeidsongeval werd verwond en dat de twee 
artroscopieën nutteloos waren. De deskundige baseert zich op een grondig en ondubbel-
zinnig onderzoek van dokter Delincé en sluit het letsel met zekerheid uit (zie de hierna 
vermelde uittreksels).

(...) De tweede artroscopie vormt dus een verkeerde behandeling van een vermeend 
letsel  aan de binnenste meniscus van de rechterknie,  dat  toegeschreven wordt  aan het 
arbeidsongeval van 28 november 2000.

Het letsel is door het arbeidsongeval veroorzaakt, wanneer dit het gevolg is van een 
verkeerde behandeling van vermeende letsels die aan het arbeidsongeval toegeschreven 
worden, zelfs als de behandelde letsels niet blijken te bestaan (...).

De verzekeraar moet de kosten van de twee artroscopieën en van de daaruit voortvloei-
ende arbeidsongeschiktheden dragen.

Gerechtsdeskundige Lannoy houdt rekening met de eerste artroscopie, die verantwoord 
was (ook al bleek ze achteraf gezien nutteloos). Hij houdt daarentegen geen rekening met 
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de tweede artroscopie, daar zij  niet  te verantwoorden valt.  Nochtans moet,  zoals hier-
boven is gezegd, ook met deze tweede artroscopie rekening worden gehouden.

Gerechtsdeskundige Lannoy zal bijgevolg opnieuw ondervraagd worden."
Grieven
Elk  ongeval  dat  een  werknemer  tijdens  en  door  het  feit  van  de  uitvoering  van  de 

arbeidsovereenkomst overkomt en "dat een letsel veroorzaakt" wordt als arbeidsongeval 
aangezien (artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

Artikel  9 van de Arbeidsongevallenwet  van 10 april  1971 bepaalt  dat,  "wanneer  de 
getroffene  of zijn rechthebbenden benevens het bestaan van het letsel,  een plotselinge 
gebeurtenis  aanwijzen,  het  letsel,  behoudens  tegenbewijs,  vermoed  wordt  door  een 
ongeval te zijn veroorzaakt".

Het aldus vastgestelde vermoeden volgens hetwelk er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, wordt omgekeerd wanneer de rechter met 
zekerheid weet dat het letsel niet door het ongeval is veroorzaakt.

Te dezen herhaalt het arrest dat het nieuwe letsel van 22 oktober 2001 en de tweede 
artroscopie volgens de gerechtsdeskundige "geen verband" met het ongeval vertonen. Het 
arrest erkent vervolgens uitdrukkelijk dat "de tweede artroscopie (die van 23 november 
2001)  dus  een  verkeerde  behandeling  is  van  een  vermeend  letsel  aan  de  binnenste 
meniscus  van  de rechterknie,  dat  toegeschreven  wordt  aan het  arbeidsongeval  van 28 
november 2000".

In tegenstelling tot wat het arrest stelt, dekt de wettelijke vergoeding van de schade uit 
een arbeidsongeval, het door een verkeerde behandeling veroorzaakte letsel niet. Opdat, 
met andere woorden, de getroffene recht zou hebben op schadevergoeding op grond van 
de Arbeidsongevallenwet, is het niet voldoende dat het letsel en de schadelijke gevolgen 
ervan  na  het  ongeval  ontstaan  en  voortvloeien  uit  de  behandeling  van  de  vermeende 
"gevolgen" van het ongeval.

Zoals artikel 9 van de wet van 10 april 1971 bepaalt, moet het letsel of de behandeling 
"veroorzaakt zijn door het ongeval". Er is overigens geen sprake van een arbeidsongeval 
in de zin van artikel 7 zonder een gebeurtenis "die een letsel veroorzaakt".

Een  "verkeerde"  behandeling  van  letsels  die  "niet  blijken  te  bestaan",  vindt  zijn 
oorsprong niet in het ongeval, zelfs niet in het door dat ongeval veroorzaakte letsel, maar 
in de foute diagnose of foute behandeling van de arts. Het "vloeit" bijgevolg niet "voort" 
uit de behandeling van de gevolgen van het ongeval.

Uit de omstandigheid dat er een tweede artroscopie werd uitgevoerd omdat de chirurg-
orthopedist dacht dat het arbeidsongeval de meniscus beschadigd had, kan niet worden 
afgeleid dat het letsel was veroorzaakt door het ongeval, daar de "verkeerde" behandeling 
van letsels "die niet blijken te bestaan" of die, volgens de bewoordingen van het arrest, 
"een letsel" heeft veroorzaakt, door haar aard zelf niet de behandeling van een door het 
ongeval veroorzaakt letsel vormt.

Het arrest, dat om de hierboven weergegeven redenen beslist dat "het letsel door het 
arbeidsongeval is veroorzaakt, wanneer het het gevolg is van een verkeerde behandeling 
van  vermeende  letsels  die  aan het  arbeidsongeval  toegeschreven  worden,  zelfs  als  de 
behandelde letsels niet blijken te bestaan" en dat de eiseres bijgevolg ook de kosten van 
de tweede artroscopie moet dragen, evenals de ongeschiktheden en de letsels die hiervan 
het gevolg waren, schendt de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, 
meer bepaald artikel 9 van de wet van 10 april 1971.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Volgens artikel 7, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
wordt als arbeidsongeval aangezien, elk ongeval dat een werknemer tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een 
letsel veroorzaakt.

Luidens artikel 9 van die wet wordt, wanneer de getroffene of zijn rechtheb-
benden  benevens  het  bestaan  van  het  letsel,  een  plotselinge  gebeurtenis 
aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed door een ongeval te zijn 
veroorzaakt.

Het arrest dat vaststelt dat de verweerder op 28 november 2000 zijn rechter-
knie verdraaid heeft en dat hij, ten gevolge van de aanhoudende pijnen en op 
advies van zijn chirurg-orthopedist, in januari en november 2001 twee artrosco-
pieën met meniscectomie heeft ondergaan, beslist vervolgens, op grond van een 
deskundigenverslag,  dat  het  meniscusletsel  van die knie in werkelijkheid niet 
door het ongeval werd veroorzaakt en dat de tweede artroscopie als behandeling 
ongeschikt was voor "een vermeend letsel".

Het arrest dat wel erkent dat het behandelde letsel niet is aangetoond maar toch 
beslist dat de eiseres de kosten moet dragen van de tweede artroscopie, de enige 
die betwist wordt, alsook van de daaruit voortvloeiende arbeidsongeschiktheden, 
schendt de voormelde artikelen 7 en 9.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

ontvankelijk verklaart en beslist dat het ongeval een tijdelijke en gehele arbeids-
ongeschiktheid heeft veroorzaakt van 28 november 2000 tot 31 maart 2001.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt de eiseres in de 
kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

8 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Plas –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 705

3° KAMER - 8 december 2008

1º MINDERVALIDEN - VREEMDELINGEN - RECHT OP TEGEMOETKOMING - WEIGERING - 
VOORWAARDEN - EVENREDIGHEID - DISCRIMINATIE

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 14 - VREEMDELING - RECHT OP TEGEMOETKOMING AAN GEHANDICAPTEN - 
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UITSLUITING - VOORWAARDEN - DISCRIMINATIE

1º en 2° De rechter moet de beslissing om aan een vreemdeling een tegemoetkoming aan 
gehandicapten  te  weigeren,  objectief  en  redelijkerwijs  verantwoorden;  de  rechter  
verantwoordt die beslissing niet, in de zin van artikel 14 EVRM, wanneer hij overweegt  
dat  de wegens zijn  nationale  afkomst  uitgesloten  vreemdeling  een gelijk  bedrag aan 
andere uitkeringen kan verkrijgen en dat de verdeling van de lasten van de verschillende 
uitkeringen  tussen  de  verschillende  overheden  een  budgettaire  beleidskeuze  inhoudt 
waarin  de  rechters  zich  niet  mogen  mengen1.  (Art.  4,  §  1,  Gehandicaptenwet 
Tegemoetkomingen; Art. 14 E.V.R.M.))

(B. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0114.F)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck 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 en 14 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;

- artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 
1952 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
gedaan te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981;

- de artikelen 1, 2, § 1 en 2, en 5, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

- de artikelen 2, 3 en 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie;

- de artikelen 57, § 1, en 60, § 1 en 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

- artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de eiser, die de Congolese nationaliteit heeft, sinds 2001 wettig 

in  België  verblijft;  dat  hij  ingeschreven  is  in  het  vreemdelingenregister;  dat  hij  hulp 
ontvangt van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van zijn gemeente; dat 
zijn behandelend geneesheer meent dat zijn verdienvermogen tot een derde verminderd is 
en dat zijn graad van zelfredzaamheid tot vijftien punten op achttien gedaald is; dat hij op 
20 september 2004 bij de verweerder,  de dienst  voor  tegemoetkomingen aan gehandi-

1 Zie de concl. O.M. in Pas., 2008, nr.705.
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capten,  een  aanvraag  tot  toekenning  van  tegemoetkomingen  heeft  ingediend;  dat  de 
verweerder, zonder een geneesheer-inspecteur te gelasten hem te onderzoeken, hem bij 
beslissing van 15 oktober 2004 de aangevraagde tegemoetkomingen heeft geweigerd, op 
grond dat hij niet voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarden, bepaald in artikel 4 van de 
wet  van  27  februari  1987  betreffende  de  tegemoetkomingen  aan  personen  met  een 
handicap; dat de eiser een beroep tegen die beslissing heeft ingesteld.

Vervolgens verklaart het arrest de vordering van de eiser, met wijziging van de beslis-
sing van de eerste rechter, niet-gegrond en verwerpt ze.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"IV. 1. De beslissing [van de verweerder] is conform de duidelijke tekst van de toepas-

selijke nationale wet, met name artikel 4 van de wet van 27 februari 1987. De vraag is of 
die bepaling wel kan worden toegepast,  gelet op de internationale rechtsnormen die in 
België van kracht zijn. De [eiser] voert wat dat betreft het beginsel van non-discriminatie 
aan, vastgelegd in artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens, in onderling verband met zijn 'recht op ongestoord genot van zijn goederen' 
(eigendomsrecht), zoals dat gewaarborgd wordt door artikel 1 van het Eerste Aanvullend 
Protocol bij dat verdrag;

IV. 2. Het Arbitragehof (thans het Grondwettelijk Hof) heeft hierover uitspraak gedaan 
in een arrest van 19 mei 2004 (arrest nr. 92/2004). Het Grondwettelijk Hof deed welis-
waar uitspraak over de toepassing van het beginsel van non-discriminatie, zoals het is 
vastgelegd in de Belgische Grondwet; als nationaal rechtscollege is het niet bevoegd om 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens in laatste instantie uit 
te leggen. Om verschillende redenen evenwel besteedt het arbeidshof bijzondere aandacht 
aan de gedachtegang van het Grondwettelijk Hof. [...] Bij het antwoord op de vraag of de 
bij wet duidelijk gemaakte punten van onderscheid onverantwoord zijn, moeten de hoven 
en  de  rechtbanken  behoedzaam tewerk  gaan  en  zich  niet  mengen  in  de  politieke  en 
budgettaire keuzes die ze niet kunnen en niet mogen maken [...]. Als het Belgisch Grond-
wettelijk  Hof,  in  het  licht  van  alle  teksten  die  het  mag  toepassen,  oordeelt  dat  de 
betrokken bepaling niet discriminerend is, hoezeer is dat dan niet het geval met een tekst 
die een beperktere draagwijdte heeft met betrekking tot het beginsel van non-discriminatie 
(dit beginsel wordt slechts geponeerd in samenhang met de door het Europees Verdrag 
gewaarborgde rechten, maar niet als algemeen beginsel),  maar minder specifiek is met 
betrekking tot het betrokken substantiële recht (gewoonlijk wordt ervan uitgegaan dat het 
'recht op het ongestoorde genot van eigendom' minder nauwe banden heeft met de tege-
moetkomingen die in deze zaak gevorderd worden, dan met het recht op sociale zekerheid 
dat door de Belgische Grondwet gewaarborgd wordt). Toch heeft het Grondwettelijk Hof 
in  zijn  uitspraak  terdege  rekening  gehouden  met  het  argument  dat  thans opgeworpen 
wordt en dat gegrond is op het Europees Verdrag van de rechten van de mens en op de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de mens;

IV. 3. [...] Het arbeidshof neemt akte van het feit dat het recht op 'ongestoord genot van 
de  eigendom',  zoals  het  gewaarborgd  wordt  bij  artikel  1  van  het  Eerste  Aanvullend 
Protocol bij het Europees Verdrag van de rechten van de mens, volgens de uitlegging die 
het Europees Hof eraan geeft, betrekking kan hebben op een recht op sociale uitkeringen. 
[...] Het hof is er echter niet van overtuigd dat die redenering volgens het Europees Hof 
moet leiden tot een absolute gelijkheid, zonder enig onderscheid, in de toekenning van 
alle sociale tegemoetkomingen. Het arbeidshof meent immers dat de Lidstaten het recht 
hebben bepaalde uitkeringen alleen toe te kennen aan personen die voldoende banden met 
het betrokken land kunnen aantonen, op voorwaarde dat dit niet indruist tegen het funda-
mentele recht van de van die uitkeringen uitgesloten personen om een leven te leiden dat 
aan  de  menselijke  waardigheid  beantwoordt,  dat  dit  deze  personen  de  rechten  niet 
ontneemt die zij door hun socialezekerheidsbijdragen verkregen hebben en dat het geen 
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uitkeringen  betreft  die,  zoals  de verzekering geneeskundige  verzorging,  essentieel  zijn 
voor de maatschappelijke bescherming van de verblijfhouders;

IV. 4. Het [arbeids]hof heeft  naar behoren rekening gehouden met het arrest van 30 
september 2003 van het Europees Hof voor de rechten van de mens (zaak 40892/98 Koua 
Poirrez/Frankrijk), dat betrekking had op de 'tegemoetkoming voor een volwassen gehan-
dicapte' in het Franse socialezekerheidsstelsel. Die tegemoetkoming vertoont wel degelijk 
overeenkomsten  met  de  inkomensvervangende  tegemoetkoming  die  in  het  Belgische 
stelsel aan gehandicapten toegekend worden. Er zijn echter ook verschillen, voornamelijk 
wat betreft de plaats van de tegemoetkoming binnen het algemene stelsel van de maat-
schappelijke bescherming. [...] De Belgische tegemoetkomingen vormen daarentegen een 
van de sociale zekerheid onderscheiden bijstandsregeling. Het bedrag van de 'inkomens-
vervangende' tegemoetkoming,  vóór onderzoek naar de bestaansmiddelen, is gelijk aan 
dat van het leefloon (of,  voor  de vreemdelingen  die niet  op dat leefloon als dusdanig 
aanspraak kunnen maken, aan dat van de maatschappelijke dienstverlening die aan dat 
loon is aangepast), dat zelfs kan worden toegekend aan personen die aan de voorwaarden 
van  arbeidsongeschiktheid  voldoen  om  tegemoetkomingen  voor  gehandicapten  te 
ontvangen. Indien de eiser aan de voorwaarden voldoet, kan hem maatschappelijke dienst-
verlening worden verstrekt,  waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag van de zoge-
naamde  integratietegemoetkomingen.  De  dekking  van  het  maatschappelijk  risico  van 
gehandicapte volwassenen door toekenning van specifieke tegemoetkomingen ten laste 
van de federale Staat dan wel door toekenning van een leefloon of van maatschappelijke 
dienstverlening, die gefinancierd worden door bijdragen van de gemeenten, de gewesten 
(door middel van het gemeentefonds) en de federale Staat, is voor de Belgische Staat een 
budgettaire beleidskeuze waarover de hoven en rechtbanken zich niet mogen uitspreken;

IV. 5. Subsidiair stelt het arbeidshof vast dat de verzoeker in de voornoemde, aan het 
Europees Hof voorgelegde zaak, banden met Frankrijk had [...]. Zelf had de verzoeker de 
Ivoriaanse  nationaliteit,  maar  hij  was  geadopteerd door  een Frans burger;  hij  verbleef 
reeds geruime tijd in Frankrijk,  waar  hij  de RMI had genoten,  maar  waarvan  hij  was 
uitgesloten  wegens  zijn  gezondheidstoestand.  De  eiser  kan  zich  niet  op  soortgelijke 
banden met België beroepen".

Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele  vrijheden,  "  verzekeren  de Hoge Verdragsluitende Partijen eenieder,  die 
ressorteert onder haar rechtsmacht, de rechten en vrijheden welke zijn vastgesteld in de 
Eerste Titel van dit Verdrag ". Onder die eerste titel ressorteert ook artikel 14, volgens 
hetwelk  " het  genot  van  de rechten en vrijheden,  welke  in  dit  Verdrag zijn  vermeld, 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals met name [...] nationale of maatschap-
pelijke  afkomst,  verzekerd  is".  Die  bepaling is  van  toepassing op de rechten die  zijn 
erkend in het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van  de mens  en de fundamentele  vrijheden,  ondertekend  te  Parijs  op 20 maart  1952. 
Artikel 1 van dat Protocol bepaalt  het  volgende :  " Alle natuurlijke of rechtspersonen 
hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom 
worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden 
neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht" (eerste 
lid).

Een sociale uitkering die niet op grond van bijdragen toegekend wordt, zoals de tege-
moetkomingen die aan personen met een handicap toegekend worden op grond van de 
wet van 27 februari 1987, is een vermogensrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste 
Aanvullend Protocol, ongeacht of het gaat om de inkomensvervangende tegemoetkoming, 
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bepaald in artikel  2,  §  1,  van die  wet  (tegemoetkoming die  toegekend  wordt  aan een 
persoon met een handicap die ten minste 21 jaar en minder dan 65 jaar oud is, van wie is 
vastgesteld  dat  zijn  lichamelijke  of  psychische  toestand  zijn  verdienvermogen  heeft 
verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van 
een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen) dan wel om de integratietege-
moetkoming bepaald in artikel  2, § 2, van die wet (tegemoetkoming toegekend aan de 
persoon met een handicap die ten minste 21 jaar en minder dan 65 jaar oud is, van wie een 
gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld).

Artikel 14 van het Verdrag is bijgevolg van toepassing op de toekenning van die tege-
moetkomingen.

Artikel  26 van het Internationaal  Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 
bepaalt  daarenboven  het  volgende  :  "Allen  zijn  gelijk  voor  de wet  en hebben zonder 
discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de 
wet  discriminatie  van  welke  aard  ook  en  garandeert  eenieder  gelijke  en  doelmatige 
bescherming tegen discriminatie [...] zoals nationale of maatschappelijke afkomst". Deze 
internationale rechtsregel verbiedt de toepassing van een daarmee strijdige bepaling van 
nationaal recht, zonder te verwijzen naar het voorwerp van het door die bepaling vastge-
stelde recht. Die regel legt dus een beginsel van gelijkheid vast dat van toepassing is op 
elk door de Verdragsluitende Staat erkend recht.

Volgens artikel 4, § 1, van de voormelde wet van 27 februari 1987, kunnen de tege-
moetkomingen aan personen met een handicap "enkel toegekend worden aan een persoon 
die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en die : 1° Belg is; 2° onderdaan is van 
een lidstaat van de Europese Unie; 3° Marokkaan, Algerijn of Tunesiër is en die voldoet 
aan de voorwaarden van de Verordening (EEG) nr. 1408 van 14 juni 1971; 4° staatloos is 
[...]; 5° vluchteling is [...]; 6° niet tot de in 1° tot 5° bepaalde categorieën behoort, maar 
die tot 21 jaar de verhoging van de kinderbijslag genoten heeft". Volgens die Belgische 
wetsbepaling heeft de vreemdeling die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en die 
regelmatig in het vreemdelingenregister is ingeschreven, maar die niet tot de voormelde 
categorieën van artikel 4, 4, § 1, 2° tot 6°, van de wet van 27 februari 1987 behoort, geen 
recht op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, ook al kan zijn verdien-
vermogen door zijn lichamelijke of psychische gezondheidstoestand verminderd zijn tot 
een derde van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de alge-
mene arbeidsmarkt kan verdienen en kan zijn gebrek aan of zijn vermindering van zelf-
redzaamheid worden vastgesteld en kan hij bijgevolg voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 2, § 1 en 2, van die wet, om recht te hebben op de inkomensvervangende tegemoet-
koming en op de integratietegemoetkoming. Het onderscheid in de toepassing van de wet 
is alleen gegrond op de nationale afkomst van de persoon met een handicap.

Krachtens  de  artikelen  1  en  14  van  het  Verdrag  en  1  van  het  Eerste  Aanvullende 
Protocol bij dat verdrag, kan een onderscheid tussen de personen die ressorteren onder de 
rechtsmacht van België, Verdragsluitende partij bij het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, echter alleen gegrond zijn op de natio-
nale afkomst indien dat onderscheid niet discriminerend is. Een onderscheid is discrimine-
rend in de zin van artikel 14 van het Verdrag indien het niet objectief en redelijkerwijs  
verantwoord is, d.w.z. indien het geen gewettigd doel nastreeft of indien er geen redelijke 
verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 
doel. De Verdragsluitende Staten beschikken weliswaar over een zekere beoordelingsvrij-
heid om te bepalen of en in welke mate verschillen tussen situaties die in andere opzichten 
gelijklopen,  verschillen  in  behandeling  verantwoorden.  Alleen  "zeer  sterke 
overwegingen" kunnen echter een verschil in behandeling verantwoorden dat uitsluitend 
op de nationaliteit gegrond is.

In dezelfde zin kan een afwijking van het in artikel 26 van het Verdrag vastgelegde 
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gelijkheidsbeginsel alleen worden aangenomen indien die afwijking gewettigd en even-
redig is.

Te dezen ontkent het arrest niet dat de tegemoetkomingen die de wet van 27 februari 
1987 toekent aan personen met een handicap, een "eigendom" zijn dat beschermd wordt 
door artikel  1 van het Eerste Aanvullend Protocol. Het arrest beslist om de voormelde 
redenen dat artikel  4, § 1, van de wet van 27 februari 1987 niet discriminerend is ten 
aanzien van artikel 14 van de Grondwet.

De voormelde  redenen bevatten  echter  geen  " zeer  sterke  overwegingen" op grond 
waarvan een verschil  in behandeling,  dat alleen op de nationale afkomst  gebaseerd is, 
verantwoord kan worden. Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord (schending 
van de artikelen 1 en 14 van het Verdrag en 1 van het Eerste Aanvullende Protocol).

Die redenen kunnen evenmin een discriminatie bij het toekennen van de bij de natio-
nale wet bepaalde rechten naar recht verantwoorden (schending van artikel 26 van het 
Verdrag).

Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 26 mei 2002, kan het recht op 

maatschappelijke integratie bestaan in een leefloon (artikel 2), dat toegekend wordt aan de 
persoon die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en die als vreemdeling is inge-
schreven in het bevolkingsregister (artikel  3, 1° en 3°). Artikel 3 van die wet kent dat 
recht  echter  slechts  onder  de  volgende  voorwaarden  toe  :  "4°  niet  over  toereikende 
bestaansmiddelen beschikken,  noch er aanspraak op kunnen maken,  noch in staat  zijn 
deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven; 6° zijn 
rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buiten-
landse sociale wetgeving". Het leefloon vormt dus een tegemoetkoming die subsidiair is 
ten  opzichte  van  de  tegemoetkomingen  die  de  voormelde  wet  van  27  februari  1987 
toekent aan personen met een handicap. De toekenning en het behoud van het leefloon 
kunnen krachtens artikel 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002, daarenboven onderworpen 
worden  aan de  voorwaarde  dat  een "geïndividualiseerd  project  voor  maatschappelijke 
integratie" wordt vastgesteld.

De inkomensvervangende  tegemoetkoming,  bepaald in  artikel  1  van de wet  van 27 
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, wordt 
daarentegen  luidens  artikel  2,  §  1,  van  die  wet,  onvoorwaardelijk  toegekend  "aan  de 
persoon met een handicap [...] van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische 
toestand zijn verdienvermogen heeft  verminderd  tot  een derde of minder  van wat  een 
gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan 
verdienen" .

Aangezien het leefloon slechts subsidiair wordt toegekend aan personen die geen tege-
moetkomingen aan personen met een handicap kunnen genieten en onder restrictievere 
voorwaarden dan die welke bepaald zijn in de wet van 27 februari 1987, verantwoordt de 
overweging van het arrest dat de eiser het leefloon kan verkrijgen, zijn beslissing niet naar 
recht volgens welke de uitsluiting van bepaalde vreemdelingen die regelmatig zijn inge-
schreven  in  het  bevolkingsregister,  van  het  voordeel  van  de  tegemoetkomingen  aan 
personen met een handicap, bepaald in artikel 4, § 1, van de wet van 27 februari 1987, 
niet discriminerend is. Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van 
de artikelen 1, 2, § 1, van de voormelde wet van 27 februari 1987, 2, 3, 1°, 3°, 4° en 6°, 
13, § 2, van de wet van 26 mei 2002, 1 en 14 van de Grondwet, 1 van het Eerste Aanvul-
lend Protocol en 26 van het Verdrag).

Derde onderdeel
De maatschappelijke dienstverlening die krachtens artikel 57, § 1, van de organieke wet 

van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, door het 
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openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan worden verstrekt,  wordt geenszins 
automatisch toegekend. Krachtens artikel 60, § 1, van die wet, "is de tussenkomst van het 
centrum, zo nodig, voorafgegaan van een sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeu-
rige diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de 
meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien". Daarenboven kan de financiële 
hulpverlening,  volgens  artikel  60,  §  3,  van  de  voormelde  wet,  bij  beslissing  van  het 
centrum worden onderworpen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 3, 6°, en 13, § 
2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, met 
name aan de voorwaarde dat de persoon die meent aanspraak te kunnen maken op maat-
schappelijke dienstverlening,  zijn rechten heeft  laten gelden op uitkeringen die hij kan 
genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving (voorwaarde bepaald 
in artikel 3, 6°, van de wet van 26 mei 2002) en aan de facultatieve voorwaarde van een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (voorwaarde bepaald in artikel 
13, § 2, van de wet van 26 mei 2002).

De in artikel 1, eerste lid, van de wet van 27 februari 1987 bepaalde integratietegemoet-
koming  wordt  krachtens  artikel  2,  §  2,  van  die  wet,  daarentegen  " toegekend  aan de 
persoon met een handicap [...] van wie een gebrek aan of een vermindering van zelfred-
zaamheid is vastgesteld". Het bedrag van die tegemoetkoming wordt krachtens artikel 6, § 
2, van die wet,  vastgesteld op grond van de graad van zelfredzaamheid en volgens de 
categorie waartoe de persoon met een handicap behoort. Volgens artikel 5 van het konink-
lijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de 
integratietegemoetkoming,  "wordt  de  zelfredzaamheid  gemeten  aan  de  hand  van  een 
handleiding  en van  een  medisch-sociale  schaal,  vastgelegd  bij  ministerieel  besluit,  en 
volgens welke rekening wordt gehouden met volgende factoren : verplaatsingsmogelijk-
heden, enz.".

De overweging van het arrest,  volgens  welke,  "indien  de eiser aan de voorwaarden 
voldoet, hem maatschappelijke dienstverlening kan worden verstrekt, waarvan het bedrag 
gelijk is aan het bedrag van de zogenaamde integratietegemoetkomingen", verantwoordt 
bijgevolg zijn beslissing niet naar recht, volgens welke artikel 4, § 1, van de wet van 27 
februari 1987, in zoverre het bepaalde vreemdelingen, die regelmatig ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister, van het voordeel van de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap uitsluit, niet discriminerend is (schending van de artikelen 1, eerste lid, 2, § 2, 6, 
§ 2, van de wet van 27 februari 1987, 5 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, 57, § 1,  
60, § 1 en 4, van de wet van 8 juli 1976, 1, 14 van het Verdrag, 1 van het Eerste Aanvul-
lend Protocol en 26 van het Verdrag).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verwerpt  eisers beroep tegen de 

beslissing van de verweerder om hem het voordeel van de tegemoetkomingen 
aan  gehandicapten  te  weigeren,  als  ongegrond  omdat  hij  niet  voldoet  aan de 
voorwaarden van artikel 4, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, dat die tegemoetkomingen 
alleen toekent aan Belgen en aan bepaalde categorieën vreemdelingen waartoe 
de eiser niet behoort.

Artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden bepaalt dat het genot van de rechten en vrijheden, die in 
dat verdrag zijn vermeld, is verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond 
ook, zoals geslacht, ras, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, natio-
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nale afkomst, vermogen, geboorte of andere status.
Een onderscheid is in de zin van die bepaling discriminerend indien het niet 

objectief en redelijkerwijs verantwoord is, d.w.z. indien het geen gewettigd doel 
nastreeft  of er  geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat  tussen de 
aangewende middelen en het beoogde doel.

De Verdragsluitende Staten beschikken over een zekere beoordelingsvrijheid 
om te bepalen of  en in  welke  mate verschillen  tussen situaties  die in andere 
opzichten gelijk zijn, verschillen in behandeling verantwoorden. Alleen op grond 
van zeer sterke overwegingen kan een verschil in behandeling, dat uitsluitend op 
de nationaliteit gegrond is, evenwel geacht worden met het Verdrag verenigbaar 
te zijn.

Voormeld artikel 14 is van toepassing op het recht dat beschermd wordt door 
artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van 
de  rechten  van  de  mens  en  de  fundamentele  vrijheden,  luidens  hetwelk  alle 
natuurlijke  of  rechtspersonen  recht  hebben  op  het  ongestoord  genot  van  hun 
eigendom en niemand van zijn eigendom zal  worden beroofd,  behalve in het 
algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet 
en in de algemene beginselen van het internationaal recht.

Het arrest sluit niet uit dat het recht op de litigieuze tegemoetkomingen een bij 
artikel 1 van het Eerste Protocol beschermd goed is en evenmin dat de eiser, die, 
volgens de vaststellingen van het arrest, een Congolese onderdaan is die sinds 
2001 in België verblijft, waar hij in het vreemdelingenregister is ingeschreven, 
zich op artikel 14 van de Grondwet kan beroepen.

Het arrest,  dat  vermeldt  dat  "de [Verdragsluitende]  Staten het recht  hebben 
bepaalde uitkeringen alleen toe te kennen aan personen die voldoende banden 
met het  betrokken land kunnen aantonen,  op voorwaarde dat  dit  niet  indruist 
tegen het fundamentele recht van de van die uitkeringen uitgesloten personen om 
een leven te leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt, dat dit deze 
personen de rechten niet ontneemt die zij door hun socialezekerheidsbijdragen 
verkregen hebben en dat het geen uitkeringen betreft die, zoals de verzekering 
geneeskundige verzorging, essentieel zijn voor de maatschappelijke bescherming 
van  de  verblijfhouders",  beslist  vervolgens,  om  de  redenen  die  het  middel 
herhaalt, dat de vreemdeling, die wegens zijn nationale afkomst geen aanspraak 
kan  maken  op  tegemoetkomingen  aan  gehandicapten,  een  gelijk  bedrag  aan 
andere  uitkeringen  kan verkrijgen,  en dat  de verdeling van de lasten van die 
verschillende  uitkeringen  tussen  de  verschillende  overheden  een  budgettaire 
beleidskeuze inhoudt waarover de rechters zich niet mogen uitspreken.

Het arrest, dat op die gronden de aangevoerde schending van artikel 14 van het 
Verdrag verwerpt, zonder een zeer sterke overweging op te geven die het uitslui-
tend op de nationale afkomst gegronde onderscheid in behandeling kan verant-
woorden, schendt derhalve voormeld artikel 14.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en het derde onderdeel van 
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het middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

ontvankelijk verklaart en over de kosten uitspraak doet.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

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

8 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 706

3° KAMER - 8 december 2008

BEROEPSZIEKTE - VERGOEDING - OPEENVOLGING VAN WERKGEVERS UIT DE OPENBARE EN UIT 
DE PRIVÉSECTOR - TOEPASSELIJKE WET - BEPALING - VOORWAARDEN

Wanneer de door een beroepsziekte getroffene voor die beroepsziekte rechten kan doen 
gelden  in  het  kader  van  de  gecoörd.  Wet  3  juni  1970  en  van  de  Wet  3  juli  1967  
betreffende de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, wordt de gehele 
schadeloosstelling  waarop de getroffene of  zijn  rechtverkrijgenden aanspraak kunnen 
maken, uitsluitend toegekend op grond van de wetgeving waaronder de getroffene het  
laatst aan het bedoelde beroepsrisico blootgesteld was, vóór de datum van de aanvraag  
die aanleiding geeft tot de eerste schadeloosstelling. (Art. 48quater, eerste lid, gecoörd. 
W. 3 juni 1970)

(J. T. GEMEENTE AMBLEVE)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0012.F)

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

door het Arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 48quater van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schade-
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loosstelling voor beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voort-
vloeit.

Aangevochten beslissing
Het arrest doet als volgt uitspraak over de toepassing van artikel 48quater van de geco-

ördineerde wetten van 3 juni 1970 :
"Verplichting tot schadeloosstelling, met toepassing van artikel 48quater van de geco-

ördineerde wetten van 3 juni 1970
Dit artikel  bepaalt dat,  'wanneer  de door een beroepsziekte getroffene voor dezelfde 

beroepsziekte rechten kan doen gelden in het kader van deze wetten en van de wet van 3 
juli 1967 betreffende de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, de gehele schade-
loosstelling  waarop  de  getroffene  of  zijn  rechthebbenden  aanspraak  kunnen  maken, 
uitsluitend toegekend wordt op grond van de wetgeving waaronder de getroffene het laatst 
aan het  bedoelde beroepsrisico blootgesteld  was,  vóór  de datum van  de aanvraag  die 
aanleiding geeft tot de eerste schadeloosstelling';

[De verweerster] betoogt dat [de eiser] zowel in de privésector als in de overheidssector 
gewerkt heeft. Hoewel, volgens het verslag van de deskundige, [de eiser], in de periode 
van 1 augustus 1977 tot 1989, als vrachtwagenchauffeur bij [de verweerster] in aanzien-
lijke mate aan het risico is blootgesteld, en in beperkte mate van 1989 tot 22 april 1991, 
werd hij ook, vóór en na deze dienstbetrekking, in de privésector aan dit risico blootge-
steld, zij het in nogal beperkte mate. De refertedatum is 27 maart 1998, het tijdstip waarop 
[de eiser] in de privé-sector zou zijn tewerkgesteld;

[De eiser] heeft bij het Fonds voor de beroepsziekten een eerste aanvraag tot vergoe-
ding ingediend;

Op  13  juli  1993  heeft  het  Fonds  die  vordering  ontvankelijk  maar  niet-gegrond 
verklaard, op grond dat [de verweerder] niet aantoonde dat hij voltijds of deeltijds was 
blootgesteld aan het beroepsrisico van de beroepsziekte (mechanische trillingen),  in de 
periode waarin de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 op hem van toepassing waren;

Het verzet tegen die beslissing is niet-ontvankelijk verklaard bij eindbeslissing van 11 
mei 1995;

Op grond  van  die  aanvraag  kan  er  dus  geen  schadeloosstelling  gevorderd  worden. 
Overeenkomstig  artikel  48quater,  kan  met  de  datum van  die  aanvraag  geen  rekening 
worden gehouden;

Dezelfde overweging geldt voor de aanvraag tot schadeloosstelling van 13 december 
1994 (beslissing van niet-ontvankelijkheid van 5 februari 1998);

Bijgevolg is de enige aanvraag waarmee rekening kan worden gehouden voor de vast-
stelling van de regeling die op dit geval van toepassing is, de aanvraag van 27 maart 1998;

In die periode was [de eiser] sinds 1995 als vrachtwagenchauffeur in de privé-sector 
aan het werk;

Volgens het deskundigenonderzoek, dat door [de eiser] aanvaard wordt, is hij sinds die 
datum blootgesteld aan een (weliswaar beperkt) beroepsrisico, m.n. dat van bevingen over 
het gehele lichaam;

Een beperkt risico is niettemin een risico in de zin van artikel 48quater van de gecoör-
dineerde wetten van 3 juni 1970. De echtheid van dat risico wordt bevestigd door het feit 
dat de deskundige de graad van arbeidsongeschiktheid vanaf 3 april 1996, d.w.z. vanaf het 
ogenblik waarop [de verweerder] als vrachtwagenchauffeur in de privésector is beginnen 
te werken, van 16 naar 22 pct. verhoogd heeft, en vanaf 26 september 2002 nogmaals tot 
28 pct.;
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Het [arbeids]hof moet hieruit besluiten dat [de eiser], vóór 27 maart 1998, datum van 
de aanvraag, voor het laatst aan het risico is blootgesteld in de privésector;

[De verweerster] (openbare sector) is dus geen enkele schadeloosstelling verschuldigd".
Grieven
Artikel 48quater van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 bepaalt dat, wanneer de 

door een beroepsziekte getroffene voor dezelfde beroepsziekte rechten kan doen gelden in 
het kader van deze wetten en van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadeloosstelling 
voor  arbeidsongevallen,  voor  ongevallen  op  de  weg  naar  en  van  het  werk  en  voor 
beroepsziekten in de overheidssector, de gehele schadeloosstelling waarop de getroffene 
of zijn rechthebbenden aanspraak kunnen maken, uitsluitend toegekend wordt op grond 
van de wetgeving waaronder de getroffene het laatst aan het bedoelde beroepsrisico bloot-
gesteld was, vóór de datum van de aanvraag die aanleiding geeft tot de eerste schadeloos-
stelling.

De getroffene, die rechten kan doen gelden in het kader van de twee wetgevingen, zal 
bijgevolg volledig vergoed worden op grond van de wetgeving waaronder hij het laatst 
aan het risico van de beroepsziekte werd blootgesteld, vóór de datum van de aanvraag die 
aanleiding geeft tot de eerste schadeloosstelling. 

Het arrest stelt vast dat met de aanvraag tot schadevergoeding van 13 maart 1991 geen 
rekening kon worden gehouden, aangezien die aanvraag niet tot enige schadeloosstelling 
aanleiding had gegeven.

De  aanvraag  tot  vergoeding  van  13  december  1994 wordt  om soortgelijke  redenen 
verworpen : "Dezelfde overweging geldt voor de aanvraag tot schadeloosstelling van 13 
december 1994 (beslissing van niet-ontvankelijkheid van 5 februari 1008)".

Hoewel het arrest terecht vaststelt dat de arbeidsrechtbank de aanvraag tot vergoeding 
van  13 december  1994 niet-ontvankelijk  had verklaard,  in  zoverre  de rechtsvordering 
gericht was tegen de Belgische Staat, blijft het niettemin een feit dat het arbeidshof er 
eerder al op gewezen had dat de aanvraag van 13 december 1994 geleid had tot een beslis-
sing van 9 oktober 1996 van de administratieve gezondheidsdienst, waarbij aan [de eiser] 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 8 pct. werd toegekend.

Het arbeidshof besliste immers  : "[De eiser] heeft  op 13 december 1994, naast  zijn 
eerste  aanvraag  en  de  lopende  procedure,  ook  een  aanvraag  tot  erkenning  van  zijn 
beroepsziekte ingediend bij de Belgische Staat (administratieve gezondheidsdienst). Op 9 
oktober 1996, (bevestigd op 14 januari 1997), heeft de administratieve gezondheidsdienst 
het bestaan van een beroepsziekte, op zuiver medisch vlak, erkend en heeft hij [de eiser] 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 8 pct. vanaf 19 december 1994 toegekend. [De 
eiser] heeft die beslissing niettemin voor de eerste rechter betwist. In een vonnis van 5 
februari 1998 heeft de eerste rechter die aanvraag niet-ontvankelijk verklaard, in zoverre 
deze tegen de Belgische Staat gericht was".

Hoewel [het beroep] [van de eiser] tegen die beslissing niet-ontvanklijk was verklaard 
bij vonnis van 5 februari  1998, betrof het in werkelijkheid dus de aanvraag die tot de 
eerste  schadeloosstelling aanleiding  heeft  gegeven  in  de zin van  artikel  48quater  (zie 
artikel 48quater in fine van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de scha-
deloosstelling voor beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten 
voortvloeit : "uitsluitend op grond van de wetgeving waaronder de getroffene het laatst 
aan het  bedoelde beroepsrisico blootgesteld was,  vóór  de datum van  de aanvraag die 
aanleiding  geeft  tot  de  eerste  schadeloosstelling";  zie  ook,  in  die  zin,  het  beroepen 
vonnis).

Het arrest, dat die aanvraag van 13 december 1994 verwerpt en beslist hiermee geen 
rekening te houden bij de toepassing van artikel 48quater van de gecoördineerde wetten 
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van 3 juni 1970, is dus niet naar recht verantwoord (schending van artikel 48quater van de 
gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroeps-
ziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door de verweerster  tegen het middel opgeworpen grond van niet-

ontvankelijkheid: het middel oefent kritiek uit op een feitelijke beslissing:
Het middel verwijt het arrest, dat het bestaan van een door de eiser ingediende 

aanvraag tot schadeloosstelling van een beroepsziekte en het aan die aanvraag 
gegeven gevolg vaststelt, dat het niet wettig uitsluit dat die aanvraag die is welke 
tot de eerste schadeloosstelling van de ziekte aanleiding heeft gegeven in de zin 
van artikel 48quater, eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten en de vergoeding van de 
schade die uit die ziekten voortvloeit.

Dergelijke beslissing, die geen feitelijke beslissing is, is onderworpen aan de 
wettigheidstoetsing van het Hof.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Artikel 48quater,  eerste lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, 

bepaalt  dat,  wanneer  de  door  een  beroepsziekte  getroffene  voor  dezelfde 
beroepsziekte rechten kan doen gelden in het kader van deze wetten en van de 
wet van 3 juli 1967 betreffende de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, 
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, de gehele schadeloosstelling waarop de getroffene of zijn recht-
hebbenden aanspraak kunnen maken, uitsluitend toegekend wordt op grond van 
de wetgeving waaronder de getroffene het laatst aan het bedoelde beroepsrisico 
blootgesteld  was,  vóór de datum van de aanvraag die aanleiding geeft  tot  de 
eerste schadeloosstelling

Het arrest stelt, enerzijds, vast dat de eiser aan hetzelfde beroepsrisico is bloot-
gesteld tijdens zijn tewerkstelling als vrachtwagenchauffeur, eerst in dienst van 
de verwerende  gemeente,  van  1 augustus  1977 tot  22 april  1991,  en nadien, 
vanaf 1995, in dienst van een werkgever uit de privésector, en, anderzijds, dat hij 
op 13 december 1994 een aanvraag tot schadeloosstelling heeft ingediend bij de 
administratieve  gezondheidsdienst,  die  hem,  wegens  beroepsziekte,  een  blij-
vende arbeidsongeschiktheid van 8 pct. had toegekend vanaf 19 december 1994.

Het  arrest,  dat  alleen  op  de  overweging  steunt  dat  het  arbeidsgerecht  het 
beroep van de eiser tegen die beslissing niet-ontvankelijk had verklaard, verant-
woordt niet naar recht zijn beslissing dat de aanvraag van 13 december 1994 niet 
de aanvraag is die tot de eerste schadeloosstelling aanleiding heeft gegeven in de 
zin van artikel  48quater,  eerste  lid,  van de gecoördineerde  wetten van 3 juni 
1970.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoofdberoep ontvan-
kelijk verklaart.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Gelet  op artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt  de 
verweerster in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te 
Luik.

8 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. De Gryse en Verbist.

Nr. 707

3° KAMER - 8 december 2008

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE 
WERKNEMERS - EERSTE VERKIEZING - KANDIDAAT NIET VERKOZEN BIJ DE VOLGENDE 
VERKIEZINGEN - BESCHERMING - DUUR

1º De werknemer die een eerste keer werd verkozen voor de ondernemingsraad en die  
vervolgens, als kandidaat, niet werd verkozen bij  de volgende verkiezingen, geniet de 
langere beschermingsperiode1.(Art. 2, eerste lid, W. 19 maart 1991)

(G. T. M.I.V.B., vereniging van publiek recht.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 15 oktober 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck 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, 2, inzonderheid § 1, 2, eerste lid, 3 en 6, 14, 15 en 16 van de wet van 

19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in 
de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Aangevochten beslissing
Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  van  de  eiser  ontvankelijk  maar  niet-gegrond, 

1 Zie de concl. O.M. in Pas., 2008, nr.707.
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verwerpt het en bevestigt het beroepen vonnis, dat met name eisers vordering strekkende 
tot  toekenning  van  een  beschermingsvergoeding  als  niet-verkozen  kandidaat  had 
verworpen.  De  eiser  wordt  veroordeeld  in  de  kosten  van  de  twee  instanties  van  de 
verweerster en in zijn eigen kosten.

Het arrest stelt vast : 1. dat de eiser tijdens de verkiezingen van 1995 was verkozen 
voor de ondernemingsraad van de verweerster, 2. dat hij zich ook in 2000 kandidaat had 
gesteld  voor  de  ondernemingsraad  maar  niet  was  verkozen,  3.  dat  de  verweerster  de 
arbeidsovereenkomst van de eiser had beëindigd bij aangetekende brief van 22 mei 2002, 
met betaling van een opzeggingsvergoeding van zesenvijftig dagen, en 4. dat de eiser de 
betaling vorderde  van  een beschermingsvergoeding  als  niet-verkozen  kandidaat,  gelijk 
aan drie jaar loon. Vervolgens verwerpt het arrest die vordering om de volgende redenen:

"Het  moet  worden  herhaald dat artikel  2 van de wet  van 19 maart  1991 houdende 
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in  de  comités  voor  veiligheid,  gezondheid  en  verfraaiing  van  de  werkplaatsen  (thans 
comité voor preventie en bescherming op het werk)  alsmede voor de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigden, het volgende bepaalt :

§ 1.  De personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden kunnen 
slechts  worden  ontslagen  om een  dringende  reden die  vooraf  door  het  arbeidsgerecht 
aangenomen werd, of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd 
paritair orgaan werden erkend. Voor de toepassing van dit artikel geldt als ontslag :

1° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst  door de werkgever,  gedaan met of 
zonder vergoeding,  al  dan niet  met  naleving van een opzegging,  die ter kennis  wordt 
gebracht gedurende de periode bedoeld in de § 2 of 3;

2° elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die 
een reden uitmaken die ten laste van de werkgever kan gelegd worden;

3° het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van 
de arbeidsrechtbank, genomen met toepassing van artikel 5, § 3 en waarin besloten wordt 
tot de voortzetting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure 
voor de arbeidsgerechten. 

§ 2.  De personeelsafgevaardigden genieten het voordeel  van de bepalingen van § 1 
gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking 
van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende 
verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld.

Wanneer de minimumpersoneelsbezetting voorzien voor de oprichting van een raad of 
een comité niet meer is bereikt en er bijgevolg geen aanleiding is tot hernieuwing van 
deze organen,  genieten  de bij  de  vorige  verkiezingen  verkozen  kandidaten  verder  het 
voordeel van de bepalingen van deze paragraaf gedurende zes maanden, te rekenen vanaf 
de eerste dag van de door de Koning vastgestelde periode der verkiezingen. Dit is even-
eens het geval wanneer er geen nieuwe verkiezingen moeten georganiseerd worden bij 
ontstentenis van de vereiste kandidaturen.

Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt niet meer toegekend aan de 
personeelsafgevaardigden  die  de  leeftijd  van  vijfenzestig  jaar  bereiken,  behoudens 
wanneer de onderneming de gewoonte heeft de categorie van werknemers, waartoe zij 
behoren in dienst te houden.

§ 3. De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegen-
woordigers van het personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en 
aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen,  genieten het voordeel  van de bepa-
lingen van de § 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft.

De kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het voor-
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deel van de bepalingen van de § 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste 
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen 
vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen 
zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.

Het voordeel van de bepalingen van deze paragraaf wordt eveneens toegekend aan de 
kandidaten voorgedragen bij verkiezingen die nietig werden verklaard'; 

[De eiser], die zich in 1995 voor de verkiezingen van de ondernemingsraad kandidaat 
had gesteld en werd verkozen, heeft zich ook in 2000 voor de verkiezingen van de onder-
nemingsraad kandidaat gesteld maar werd toen niet verkozen;

Hij betoogt dat artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991 op hem van toepassing is, 
aangezien  de  bewoordingen  'eerste  kandidatuur'  met  name  begrepen  zouden  moeten 
worden als 'eerste vruchteloze kandidatuur';

[De eiser] legt de tekst niet uit, hij voegt er een voorwaarde en een hypothese aan toe 
die hierin niet terug te vinden zijn;

Ter verdediging van zijn standpunt voert [de eiser] onder andere twee uitspraken van 
het Arbeidshof te Luik aan, alsmede verschillende rechtskundige studies;

Met betrekking tot de arresten van het Arbeidshof te Luik die door [de eiser] aange-
voerd  worden,  herhaalt  dit  [arbeids]hof  dat  het  Arbeidshof  te  Luik  oordeelt  dat  de 
wettekst 'aan een inelegantia juris lijdt, in zoverre het niet uitdrukkelijk betrekking heeft 
op het geval van kandidaat-afgevaardigden die [...] zich reeds kandidaat hebben gesteld en 
tijdens vorige verkiezingen zijn verkozen'  (Arbh. Luik,  15 oktober 2001, J.T.T., 2003, 
134; zie ook Arbh. Luik, 20 februari 2003, J.T.T., 2003, 375);

Het Arbeidshof te Luik beslist 'dat het absurd zou zijn om, op grond van een redenering 
a contrario gebaseerd op artikel 2, § 3, tweede lid, te concluderen dat de kandidaten die 
tijdens de vorige verkiezingen zijn verkozen, wettelijk helemaal niet beschermd worden, 
terwijl die bescherming wel twee jaar lang gegeven wordt aan de kandidaten die tijdens 
die vorige verkiezing niet  zijn verkozen [...].  Die uitlegging vloeit  zowel  voort  uit  de 
bewoordingen van de tekst van de verordening die vóór de wet van 19 maart 1991 van 
kracht was als uit de parlementaire voorbereiding van die wet, tijdens welke de minister 
gepreciseerd heeft  dat  de nieuwe tekst  de oude situatie niet  wijzigde'  (Arbh.  Luik,  15 
oktober 2001, J.T.T., 2003, 134);

Het [arbeids]hof kan zich bij die gedachtegang niet aansluiten;
Het arbeidshof wijst er in de eerste plaats op dat de parlementaire voorbereiding van de 

wet, waaruit te dezen overigens niet kan worden afgeleid dat het gebrek aan bescherming 
in het geval waarin [de eiser] verkeert, opzettelijk is of, integendeel, een vergetelheid is, 
niet aangewend kan worden om een tekst uit te leggen, laat staan om de eventuele leemtes 
in die wet  op te vullen, zelfs  indien die parlementaire  voorbereiding bepaalde aanwij-
zingen bevat die in elk geval niet verwaarloosbaar zijn;

Er dient immers eraan te worden herinnerd dat 'de wil van de stellers van de bepaling 
vaak verward is of zelfs ontbreekt. De omstandigheid dat de wetgevende functie aan het 
parlement wordt toevertrouwd, heeft tot gevolg dat de parlementaire voorbereiding van 
wetten doorspekt is met dubbelzinnige verklaringen, die soms het gevolg zijn van onzicht-
bare  compromissen.  [...]  Het  valt  te  betwijfelen  dat  de  verslagen  en  persoonlijke 
meningen, alsook de verschillende verklaringen, de wil van de wetgever weerspiegelen' 
(met betrekking tot de stellingen van Pescatore en Larenz, Ph. Gérard, 'Le recours aux 
travaux préparatoires et la volonté du législateur',  in L'interprétation en droit,  Brussel, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1978, 82);

Het feit dat beide partijen zich in deze zaak uitgerekend beroepen op de wil  van de 
wetgever, die zij uit de parlementaire voorbereiding menen te kunnen afleiden, zegt veel 
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over de eventuele waarde van die parlementaire voorbereiding, en in elk geval met betrek-
king tot het aan het [arbeids]hof voorgelegde geschil;

Gesteld al dat de wil van de wetgever uit de parlementaire voorbereiding blijkt, dan nog 
moet eraan herinnerd worden dat, zoals Henri Capitant zei : 'les justiciables ne règlent leur 
conduite qu'en fonction du texte législatif et non des travaux préparatoires'. Deze auteur 
preciseert  daarenboven  dat,  door  van  die  voorbereiding  gebruik  te  maken,  'le  juge 
compromet la sécurité juridique (H. Capitant, 'L'interprétation des lois d'après les travaux 
préparatoires', Dalloz, 1935, Chr., 77);

Dit is net wat de [verweerster] niet geheel onterecht betoogt, wanneer zij het probleem 
van de rechtszekerheid aankaart;

Welnu, moet het herhaald worden dat het Hof van Cassatie, dat erkend heeft dat het 
recht  op  rechtszekerheid  een  algemeen  beginsel  van  behoorlijk  bestuur  is,  er  ook  op 
gewezen heeft  dat  het  recht op rechtszekerheid onder andere ook het beginsel  van de 
gewettigde verwachting insluit (zie Cass., 27 maart 1992, R.C.J.B., 1995, 53, en de noot 
van N. Geelhand, met als titel 'Le principe de la croyance légitime en droit administratif et 
en droit fiscal'; zie ook Cass., 13 februari 1997, A.C., 1997, nr. 84; er dient ook te worden 
opgemerkt dat Rusen Ergec terecht opmerkt dat het Hof van Cassatie in fiscale arresten 
wel  algemene  beginselen  van  bestuursrecht  heeft  erkend,  maar  dat  er  uiteraard  geen 
enkele reden is om die beginselen tot die fiscale aangelegenheden te beperken - zie wat 
dat betreft Rusen Ergec, 'Le principe de l'égalité à l'épreuve des principes de bonne admi-
nistration', noot sub Cass., 4 september 1995, R.C.J.B., 13);

Dat beginsel van de gewettigde verwachting impliceert dat de burger moeiteloos kennis 
kan nemen van het bestaan en de inhoud van de rechtsnormen en vooraf kan weten wat 
zijn rechten en verplichtingen zijn. Geelhand wijst er in dit verband op dat : 'ce n'est qu'à 
cette condition que chacun peut établir un plan de vie, que le citoyen peut être libre, c'est-
à-dire choisir lui-même sa voie en pleine connaissance de cause. La sécurité ainsi définie 
est une exigence propre à l'État de droit' (N. Geelhand, op. cit., 74);

Te dezen heeft de [verweerster], toen zij vaststelde dat [de eiser] luidens de voormelde 
wetsbepaling  niet  beschermd  werd,  niet  geoordeeld  [hem]  de  bescherming  te  moeten 
geven waarop hij thans aanspraak maakt. Zij heeft echter verkozen zich naar het voorzich-
tigheidsbeginsel te gedragen en te wachten tot de - bij de vorige wet - voorgeschreven 
periode verstreken was alvorens [de eiser] te ontslaan. Laatstgenoemde beroept zich op 
zijn uitlegging van de bepaling die ten tijde van de feiten van toepassing was om een 
vergoeding te vorderen voor een beschermingsperiode van een langere duur dan die welke 
oorspronkelijk was voorzien;

Het is duidelijk dat een dergelijke uitlegging tot een juridische onzekerheid leidt;
Die uitlegging kan immers alleen leiden tot  de vaststelling dat de [verweerster] een 

verbintenis niet is nagekomen waarvan zij niet op de hoogte was of kon zijn, die niet bij 
de toepasselijke bepaling is voorgeschreven en krachtens welke zij een vergoeding zou 
moeten betalen voor een beschermingsperiode die daarenboven langer zou zijn dan die 
welke voorzien was bij de vorige wet, die zelf bescherming bood aan de afgevaardigde 
die niet werd verkozen, maar wel tijdens de vorige sociale verkiezingen was verkozen;

Zo [de eiser] al op grond van het arrest van het Arbeidshof te Luik staande houdt dat 
het absurd zou zijn te beslissen dat de wetgever geen bescherming heeft willen bieden aan 
de  kandidaten  die  tijdens  de  voorgaande  verkiezingen  zijn  verkozen  (Arbh.  Luik,  15 
oktober 2001, J.T.T., 2003, 134), wijst het [arbeids]hof erop dat het nog absurder is een 
uitlegging  te  geven  die  tot  ernstige  juridische  onzekerheid  leidt  en  die  te  dezen  [de 
verweerster] zou treffen, indien ze gevolgd wordt;

De rechtszekerheid, waarvan het belang hiervoor reeds werd onderstreept, impliceert 
dat men zich aan de wettekst zelf houdt, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tot een of 
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andere uitleggingsrichtlijn om aan de wet een voorwaarde of een hypothese toe te voegen 
die ze niet bevat;

Het [arbeids]hof beslist ten slotte, en voor zover nodig, dat, aangezien de wil van de 
wetgever aangevoerd wordt om de vermeende leemtes in de wettekst  op te vullen, het 
alleen maar verwondering kan wekken dat de wetgever, die net weet welke problemen 
veroorzaakt worden door de toepassing van de wet van 19 maart 1991, aangezien hij die 
wet herhaaldelijk heeft  gewijzigd,  niet geoordeeld heeft  - indien het werkelijk om een 
leemte  in  de  wet  ging  -  de  tekst  van  artikel  2  te  moeten  aanpassen,  verduidelijken, 
wijzigen of aanvullen, maar die bepaling vijftien jaar lang ongewijzigd heeft laten voort-
bestaan;

Het [arbeids]hof is evenmin zinnens rekening te houden met de door [de eiser] aange-
voerde verwijzingen naar de rechtsleer, daar, enerzijds, de geciteerde auteurs onderling 
van mening verschillen over de gegevens die ze in aanmerking moeten nemen tot staving 
van hun respectieve stellingen en,  anderzijds,  die auteurs zich met  name beroepen op 
uitleggingsrichtlijnen die hierboven bekritiseerd worden".

Grieven
De wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsaf-

gevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, die 
volgens artikel 1 van die wet van toepassing is op de gewone en plaatsvervangende leden 
die het personeel in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing van de werkplaatsen vertegenwoordigen, alsook op de kandidaten voor de 
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel in diezelfde organen, voert in 
artikel 2, § 1 en 6, een regeling in ter bescherming van de personeelsafgevaardigden en 
van de kandidaat-personeelsafgevaardigden tegen ontslag, door de wijzen en de redenen 
van ontslag te beperken en een bijzondere vormen voor het ontslag op te leggen.

Luidens de artikelen 14, 15 en 16 van die wet, moet de werkgever die de arbeidsover-
eenkomst  van de beschermde werknemer beëindigt  zonder de in de artikelen 2 tot  11 
bedoelde voorwaarden en procedures te hebben nageleefd, de ontslagen werknemer die 
zijn reïntegratie niet gevraagd heeft, de in artikel 16 bepaalde vergoeding betalen.

Luidens  paragraaf  2,  eerste  lid,  van  dat  artikel  2  van  de  wet  van  19  maart  1991, 
genieten de personeelsafgevaardigden het voordeel van de bepalingen van § 1 gedurende 
een periode die loopt vanaf  de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het 
bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkie-
zingen verkozen kandidaten worden aangesteld.

Paragraaf 3 van voormeld artikel 2 bepaalt in het eerste lid dat de kandidaat-personeels-
afgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor 
de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkies-
baarheid voldoen, het voordeel van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 genieten, zo 
het hun eerste kandidatuur betreft, en, in het tweede lid, dat de kandidaat-personeelsafge-
vaardigden als bedoeld in het eerste lid, het voordeel genieten van de bepalingen van de 
paragrafen 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan 
de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt, en een einde 
neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat 
waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen.

De bewoordingen van artikel  2, § 3 - "zo zij reeds kandidaat waren en niet werden 
verkozen bij de vorige verkiezingen" -, impliceren dat, wanneer een kandidaat-personeels-
afgevaardigde verkozen wordt bij een latere (lees : vorige) kandidaatstelling en de daaraan 
verbonden beschermingsperiode geniet, hij dezelfde bescherming geniet wanneer hij niet 
verkozen wordt tijdens de volgende verkiezingen maar dat hem, in alle andere gevallen 
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waarin hij zich achteraf kandidaat stelt, hem alleen de verkorte beschermingsperiode zal 
kunnen worden toegekend.

In deze zaak werd niet betwist dat de eiser als kandidaat verkozen werd bij de verkie-
zingen voor de ondernemingsraad van 1995, dat hij een niet-verkozen kandidaat was bij 
de verkiezingen voor de ondernemingsraad van 2000 en dat de werkgever hem bij aange-
tekende brief van 22 mei 2002 zijn ontslag heeft betekend, met betaling van een compen-
satoire opzeggingsvergoeding van zesenvijftig dagen, zonder enige procedure na te leven 
die bepaald werd bij de wet van 19 maart 1991, daar hij meende dat de beschermingspe-
riode die de eiser kon genieten, verstreken was.

Uit de bepalingen van de wet van 19 maart 1991, en meer bepaald uit artikel 2, § 2 en 
3,  valt  bijgevolg af te leiden dat de eiser,  na zijn vruchteloze kandidaatstelling bij  de 
sociale  verkiezingen  van  2000,  de  in  artikel  2,  §  1,  van  de  wet  van  19  maart  1991 
bedoelde ontslagbescherming genoot gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste 
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen 
vastlegt,  tot  de  datum  waarop  de  bij  de  volgende  verkiezingen  verkozen  kandidaten 
worden aangesteld, zoals de eiser in conclusie had betoogd.

Bijgevolg  genoot  de  eiser  op  22  mei  2002  nog  steeds  de  ontslagbescherming  die 
bepaald wordt in artikel 2 van de voormelde wet van 19 maart 1991, daar de kandidaten 
die  verkozen  waren  tijdens de  sociale  verkiezingen  na die  van  2000,  nog  niet  waren 
aangesteld,  en  die  verkiezingen  op  dat  ogenblik  overigens  nog  niet  hadden  plaatsge-
vonden.

Het arrest, dat de eiser het voordeel van de bepalingen van de paragrafen 1 en 2 van dat 
artikel 2 ontzegt, en zijn vordering verwerpt die strekte tot de toekenning, krachtens de 
artikelen 14, 15 en 16, van een beschermingsvergoeding gelijk aan drie jaar loon, schendt 
alle in het middel vermelde wetsbepalingen (schending van de artikelen 1, 2, met name § 
1, 2, eerste lid, 3 en 6, 14, 15 en 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de  ondernemingsraden  en  in  de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de 
kandidaat-personeelsafgevaardigden).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 2, § 2, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende 

bijzondere  ontslagregeling  voor  de  personeelsafgevaardigden  in  de  onderne-
mingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden., genieten de 
personeelsafgevaardigden het voordeel van de in de bepalingen van paragraaf 1 
bedoelde ontslagbescherming gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste 
dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht  dat  de verkiezingsdatum 
vaststelt, tot de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandi-
daten worden aangesteld.

Paragraaf  3 van datzelfde artikel  bepaalt  in het  eerste  lid dat de kandidaat-
personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van 
het personeel voor de raden en voor de comités worden voorgedragen en aan de 
voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, het voordeel van de bepalingen van 
de paragrafen1 en 2 genieten, zo het hun eerste kandidatuur betreft.

Luidens het tweede lid van dezelfde paragraaf, genieten de kandidaat-perso-
neelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid het voordeel van de bepalingen 
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van de paragrafen 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag 
voorafgaand aan de aanplakking van het bericht  dat  de datum van de verkie-
zingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag 
der verkiezingen, zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de 
vorige verkiezingen.

Uit die bepalingen volgt dat de wetgever de bescherming die toegekend wordt 
aan een kandidaat die wel bij de vorige verkiezingen werd verkozen maar niet 
opnieuw is verkozen, niet tot die laatste duur heeft willen beperken.

Het  arrest,  dat  vaststelt  dat  de  eiser  bij  de  verkiezingen  van  1995  werd 
verkozen voor verweersters ondernemingsraad, maar niet opnieuw is verkozen 
bij  de volgende verkiezingen,  hoewel  hij  als  kandidaat  was voorgedragen,  en 
hem vervolgens het voordeel ontzegt van de langere beschermingsperiode, zoals 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, schendt de voormelde wetsbepalingen.

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 

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

8 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 708

3° KAMER - 8 december 2008

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
WOORDENBOEK

Een  woordenboek  waarnaar  de  rechter  verwijst  om  de  betekenis  van  een  woord  te  
bepalen, vormt geen akte die hem ter interpretatie is voorgelegd en geeft geen aanleiding 
tot een toetsing van de eerbiediging van de bewijskracht van de akten. (Artt. 1319, 1320 
en 1322, B.W.)

(D. T. PHARMACIE MARIE-CHRISTINE b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0065.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 2007 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel.

Voorzitter Christian Storck 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 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat de hogere beroepen van de partijen ontvankelijk maar alleen dat van de 

verweerster gegrond verklaart, verklaart, met wijziging van het beroepen vonnis, "dat de 
[verweerster] geen enkel bedrag [aan de eiser] hoeft te betalen" en veroordeelt [hem] in de 
kosten van beide instanties, op de volgende gronden :

"C.  Uitlegging  van  de feiten  :  wanneer  en  door  wie  werd  de  arbeidsovereenkomst 
beëindigd

1. [De eiser] betoogt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van 6 juni 2005 beëin-
digd heeft door hem niet toe te staan het werk te hervatten;

De  werkgever  betoogt  van  zijn  kant  dat  [de  eiser]  de  arbeidsovereenkomst  op  14 
februari  2005  heeft  beëindigd  door  hem in  gebreke  te  stellen  de  beëindiging  van  de 
arbeidsovereenkomst te overwegen en hem te vergoeden;

2. Door op 14 februari 2005 te schrijven : 'Dit wangedrag verantwoordt dat de arbeids-
overeenkomst te uwen laste beëindigd wordt, met een door u te betalen vergoeding [...] Ik 
[...]  stel  u  in  gebreke  om de  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  te  overwegen 
('considérer') [...] en mijn cliënt als volgt te vergoeden (vergoeding wegens onrechtmatige 
beëindiging, vergoeding ter vervanging van de uitkeringen van het overeengekomen brug-
pensioen, vergoeding voor morele schade, kosten en lasten van de rechtsbijstand)',  stelt 
[de eiser] vast dat de arbeidsovereenkomst beëindigd was;

Het woord 'considérer' betekent met name 'envisager par un examen attentif' dan wel 
'tenir pour' (Petit Robert). Het is dus dubbelzinnig;

Door de werkgever in gebreke te stellen hem te vergoeden en de beëindigingsvergoe-
dingen te betalen, heeft [de eiser] de beëindiging vastgesteld. Die ingebrekestelling kan 
niet anders worden uitgelegd. Die zin bedreigt de werkgever niet met een vordering tot 
gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst; zij stelt hem vanaf dat tijdstip in 
gebreke om de beëindigingsvergoedingen te betalen; dit veronderstelt dat de arbeidsover-
eenkomst beëindigd is;

Het gaat dus wel degelijk om een vaststelling dat de arbeidsovereenkomst beëindigd is;
Die vaststelling wordt aan de werkgever meegedeeld en is definitief;
Het feit dat [de eiser] de werkgever medische getuigschriften is blijven toesturen die 

zijn arbeidsongeschiktheid vaststellen, is niet relevant. Het gaat om een bewarende daad 
die niet duidelijk genoeg is om op grond daarvan te kunnen vaststellen dat [de eiser] de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst wou voortzetten. Hoe dan ook, zelfs als [de eiser] 
na 14 februari  van mening is veranderd,  heeft  dit  geen gevolgen : eens het ontslag is 
meegedeeld, is het definitief;

3. Zelfs al kon de partij die de vaststelling ontving van het feit dat de arbeidsovereen-
komst  beëindigd  was,  van  de gevolgen  van  een  dergelijke  vaststelling  afzien  door  te 
kennen te geven dat zij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wou voortzetten, heeft 
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de werkgever niet te kennen gegeven dat hij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
wou voortzetten;

De  werkgever  heeft  vóór  juni  2005  geen  duidelijk  standpunt  ingenomen.  Enerzijds 
heeft  hij  niet  de administratieve stappen ondernomen en de betalingen verricht die bij 
beëindiging van  de arbeidsovereenkomst  gedaan moeten  worden  (sociale  documenten, 
aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, betaling van het vakantiegeld). Ander-
zijds heeft hij ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst geen andere daad verricht buiten 
die welke erin bestaat loonfiches te overhandigen waaruit niet blijkt dat er enige betaling 
te verrichten was. [De eiser] vordert de beëindigingsvergoedingen en de bewijslast rust 
dus op hem. Hij toont niet aan dat de maandelijkse premie op het omzetcijfer die in april 
2005 werd uitbetaald, betrekking heeft op een periode na 14 februari 2005. Subtiele daden 
van  uitvoering  van  de  arbeidsovereenkomst,  zoals  de  overhandiging  van  loonfiches 
zonder te verrichten betalingen,  het  ontbreken van administratieve stappen en het niet 
verrichten van betalingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, volstaan niet 
om met  zekerheid vast  te stellen dat  de werkgever  zinnens was  de uitvoering van  de 
arbeidsovereenkomst voort te zetten;

De werkgever heeft niet gereageerd op de dagvaarding tot beëindiging van de arbeids-
overeenkomst en heeft aldus zijn wil niet ondubbelzinnig te kennen gegeven, te meer daar 
de zaak naar de rol is verwezen;

4. De door [de eiser] op 14 februari 2005 gedane vaststelling van de beëindiging is niet 
verantwoord;

Zelfs al kon de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens fout 
van de werkgever eenzijdig vaststellen zonder zich eerst tot de rechter te moeten wenden, 
heeft  de  werkgever  te  dezen geen  fout  begaan  die  een dergelijke  beëindiging verant-
woordt;

Weliswaar heeft  hij zeer zware verwijten gemaakt  en heeft  hij  zijn beschuldigingen 
nooit aangetoond, ondanks de onmiddellijke ontkenningen van [de eiser];

Het feit echter dat de werkgever één keer, maar niet herhaaldelijk en zonder bevestiging 
achteraf, een werknemer zeer zware of zelfs kwetsende of beledigende verwijten maakt 
gedurende de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst,  waarin die brief het 
enige contact was dat de partijen nog met elkaar hadden, vormt op zich geen fout die 
zwaar genoeg is om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verantwoorden;

5. Tot slot heeft [de eiser] op 14 februari 2005 de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst vastgesteld zonder deze te verantwoorden. Het is dus [de eiser] die de arbeidsover-
eenkomst op 14 februari 2005 heeft beëindigd;

D. De beëindigingsvergoedingen
Uit het voorgaande volgt dat de werkgever [de eiser] noch een beëindigingsvergoeding 

hoeft te betalen ([de eiser] is degene die de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd), noch 
een vergoeding wegens pesterijen (de arbeidsovereenkomst werd beëindigd vóór de neer-
legging van een formele klacht en [de eiser] heeft de overeenkomst zelf beëindigd), noch 
het saldo van zijn vakantiegeld (de arbeidsovereenkomst werd reeds op 14 februari 2005 
beëindigd), noch een quasi-delictuele vergoeding wegens morele schade ten gevolge van 
de  beëindiging  ([de  eiser]  heeft  de  overeenkomst  beëindigd),  noch  de  kosten  en  de 
erelonen van de advocaat (de werkgever heeft geen fout begaan die het optreden van een 
advocaat  noodzakelijk  maakte),  noch,  ten  slotte,  een  vergoeding  voor  het  overeenge-
komen brugpensioen ([de eiser] heeft de overeenkomst beëindigd);

Kortom, de werkgever is [de eiser] geen enkel bedrag verschuldigd".
Grieven
Het arrest stelt vast dat de eiser de verweerster, zijn werkgever, verweten heeft dat zij 
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de arbeidsovereenkomst op 6 juni 2005 heeft  beëindigd door hem niet toe te staan het 
werk te hervatten, terwijl de werkgever van zijn kant betoogde dat de eiser de arbeids-
overeenkomst  op 14 februari  2005 beëindigd  had "door  hem in gebreke  te  stellen de 
beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  te  overwegen  ('considérer')  en  hem  te 
vergoeden".

Het arrest beslist dat de eiser "op 14 februari 2005 de beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst vastgesteld heeft zonder deze te verantwoorden [en dat] [hij] dus de arbeids-
overeenkomst op 14 februari 2005 heeft beëindigd".

Het arrest beslist bijgevolg dat de eiser (ten onrechte) de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst (door de werkgever) vastgesteld heeft en leidt hieruit af dat dit geldt als een 
impliciete beëindiging van de overeenkomst door de eiser.

Het  arrest  beslist  bijgevolg  dat  de  eiser,  bij  brief  van  14  februari  2005  van  zijn 
raadsman, de beëindiging van de overeenkomst vastgesteld heeft : " Door op 14 februari 
2005 het volgende te schrijven [...], stelt [de eiser] vast dat de arbeidsovereenkomst beëin-
digd was"; "door de werkgever in gebreke te stellen hem te vergoeden en de beëindigings-
vergoedingen te betalen, heeft [hij] de beëindiging vastgesteld"; "het gaat dus wel degelijk 
om een vaststelling dat de arbeidsovereenkomst beëindigd is".

In de aangetekende brief van 14 februari 2005, die de raadman van de eiser, Meester 
Bruno-Henri Vincent, aan de verweerster had gericht, schreef hij het volgende :

"Ik ben geraadpleegd door [de eiser], die me om mijn bijstand verzocht heeft in een 
geschil tussen u en hem, dat is gerezen ten gevolge van drie brutale en onrechtvaardige 
aangetekende brieven die u hem heeft menen te moeten toesturen gedurende een periode 
van arbeidsongeschiktheid wegens herstel van een zware chirurgische ingreep.

De brief van 25 januari ll. bevat in hoofdzaak zeven grieven. Buiten twee feiten - met 
name de configuratie van de fax en de druk van visitekaartjes voor eigen rekening - die 
heel natuurlijk te verklaren zijn en geenszins foutief zijn, zijn alle andere beschuldigingen 
feitelijk onjuist en vanuit moreel oogpunt verfoeilijk en lasterlijk voor mijn cliënt. Noch-
tans zijn dit veruit de ernstigste beschuldigingen.

Ik moet daarenboven erop wijzen dat de zwaarwichtigheid van de geuite beschuldi-
gingen u vreemd genoeg niet ertoe aanzet enige beslissing over de voortzetting van de 
arbeidsovereenkomst te nemen. Indien u echter meent dat uw beschuldigingen waarheids-
getrouw en gegrond zijn, dan had u noodzakelijkerwijs moeten beslissen om de arbeids-
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wegens zware fout.

Die beslissing hebt u niet genomen, wat veel zegt over de overtuiging van de schrijver 
van die beschuldigingen.

Sommigen zouden natuurlijk kunnen geloven dat de partij die grieven uit, bij gebrek 
aan contractuele sanctie, het bewijs van die grieven niet hoeft te leveren. Dit zal te dezen 
echter niet het geval zijn, aangezien de door u geuite beschuldigingen zo ernstig zijn dat u 
moet kunnen aantonen dat ze waar zijn; indien dat niet zo is, dan gaat het hier om een 
opzettelijk kwaadwillige daad die ingegeven is door weinig eerbare motieven.

Mijn cliënt, van zijn kant, hoeft niet aan te tonen dat hij volkomen eerlijk is, aangezien 
die eerlijkheid genoegzaam blijkt en zal blijken uit zijn goede staat van dienst, die nooit is 
tegengesproken  door  enig  bewijs  van  onrechtschapenheid.  Hij  betwist  de  tegen  hem 
geuite beschuldigingen ten stelligste en meent terecht dat de contractuele werkverhouding 
ernstig is verstoord door de gewelddadigheid,  naar vorm en inhoud, van de tegen hem 
geuite  brutale  beschuldigingen.  Geweld  is  in  de  plaats  gekomen  van  samenwerking, 
gematigheid en bekommernis om het welzijn op het werk. Een klimaat van terreur is niet 
verenigbaar met een normale arbeidsverhouding.

Dit  wangedrag  verantwoordt  dat  de  arbeidsovereenkomst  in  uw  nadeel  beëindigd 
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wordt, met alle vergoedingen te uwer laste.
[...]  Ik  [...]  stel  u  in  gebreke  om  de  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst  te 

beschouwen [...] en mijn cliënt als volgt te vergoeden 
Bij deze heb ik de instructie gekregen om u te verzoeken en u zo nodig in gebreke te 

stellen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te beschouwen en mijn cliënt als 
volgt te vergoeden : [...]

Ik verzoek u om binnen de acht dagen een principieel standpunt in te nemen over de 
concrete voorwaarden van een minnelijke oplossing voor dit incident. Zoniet, en gezien 
de gegeven omstandigheden, heeft mijn cliënt geen andere keus dan zijn verzoek, zonder 
verdere waarschuwing, bij de arbeidsgerechten aanhangig te maken [...] ".

In tegenstelling tot wat het arrest beslist, blijkt uit de bewoordingen van die brief geens-
zins dat de eiser de beëindiging van de overeenkomst vastgesteld heeft.

Vooreerst stelt de raadsman van de eiser in deze brief in de eerste plaats vast dat de 
werkgever de eiser verschillende grieven ter kennis heeft gebracht en wijst er tegelijker-
tijd uitdrukkelijk op dat "de zwaarwichtigheid van de geuite beschuldigingen u vreemd 
genoeg niet  ertoe aanzet  enige  beslissing over  de voortzetting van  de arbeidsovereen-
komst te nemen", terwijl, "indien u meent dat uw beschuldigingen waarheidsgetrouw en 
gegrond zijn, dan had u noodzakelijkerwijs moeten beslissen om de arbeidsovereenkomst 
onmiddellijk te beëindigen wegens zware fout". De raadsman van de eiser stelt vast dat 
die beslissing niet werd genomen.

In diezelfde brief wijst  de raadsman van de eiser vervolgens op de goede staat  van 
dienst van de eiser en betwist hij ten stelligste de tegen hem geuite beschuldigingen en 
stelt hij daarenboven vast " de contractuele werkverhouding ernstig is verstoord door de 
gewelddadigheid, naar vorm en inhoud, van de tegen hem geuite brutale beschuldigingen" 
en dat "geweld in de plaats is gekomen van samenwerking, gematigheid en bekommernis 
om het welzijn op het werk", terwijl "een klimaat van terreur is niet verenigbaar met een 
normale arbeidsverhouding". De raadsman van de eiser spreekt aldus van een verstoorde 
arbeidsverhouding, niet van een beëindigde arbeidsverhouding.

Daarna concludeert eisers raadsman als volgt :
"Dit  wangedrag  verantwoordt  dat  de  arbeidsovereenkomst  in  uw nadeel  beëindigd 

wordt, met alle vergoedingen te uwer laste".
Aldus "stelt" de raadsman van de eiser de beëindiging van de overeenkomst niet "vast" 

(en beëindigt hij zo de overeenkomst op zich niet), maar concludeert hij dat het, gezien de 
feitelijke situatie, gewettigd was de arbeidsovereenkomst ten laste van de werkgever te 
beëindigen, d.w.z. dat de overeenkomst nog beëindigd moest worden.

De raadsman van de eiser merkt vervolgens het volgende op :
Bij deze heb ik de instructie gekregen om u te verzoeken en u zo nodig in gebreke te 

stellen om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te beschouwen en mijn cliënt als 
volgt te vergoeden : 

(i) Vergoeding wegens onrechtmatige beëindiging [...];
(ii) Vergoeding ter vervanging van de uitkeringen van het overeengekomen brugpen-

sioen [...];
(iii) Vergoeding voor morele schade [...];
(iv) Kosten en lasten van de rechtsbijstand ".
Aldus verzoekt de raadsman van de eiser de werkgever om de arbeidsovereenkomst te 

zijnen laste als beëindigd te "overwegen" en de eiser te vergoeden.
De vordering tot  vergoeding is niet  formeel  en onvoorwaardelijk.  Het  gaat  om een 
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vordering tot vergoeding ten gevolge van een beëindiging, die zelf nog "overwogen" moet 
worden.

Hoewel het arrest, dat op eigen initiatief verwijst naar de "Petit Robert", d.w.z. het alfa-
betisch analogieënwoordenboek van de Franse taal, terecht vaststelt dat het werkwoord 
"considérer" met name "envisager par un examen attentif" betekent, voegt het hieraan ten 
onrechte toe dat dit werkwoord ook "tenir pour" zou betekenen, en leidt hieruit het af dat 
deze term dubbelzinnig is. Het is immers slechts in de betekenis "considérer comme" dat 
het  werkwoord  gedefinieerd  wordt  als  :  "  estimer,  juger.  => prendre (pour),  regarder, 
réputer, tenir (pour) " (Petit Robert, Paris, 1993, 504).

De raadsman van de eiser beschouwt de daden van de werkgever (met name de tegen 
de eiser geuite beschuldigingen) niet " als " de beëindiging van de overeenkomst, maar 
"verzoekt de werkgever [om] de beëindiging te overwegen", d.w.z. de effectieve beëindi-
ging (te zijnen laste) in overweging te nemen.

De raadsman van de eiser stelt de werkgever daarenboven niet in gebreke, maar wijst 
hem er alleen op dat hij de opdracht gekregen heeft  een verzoek aan de werkgever  te 
richten en hem "zo nodig" in gebreke te stellen, wat betekent dat die brief een mogelijke 
ingebrekestelling aankondigt.

Ten slotte verzoekt de raadsman van de eiser de werkgever, in die brief van 14 februari 
2005, om " binnen de acht dagen een principieel standpunt in te nemen over de concrete 
voorwaarden van een minnelijke oplossing voor dit incident". Aldus heeft de raadsman 
van de eiser, eens te meer, geen vordering geformuleerd op grond van de vaststelling dat 
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een voldongen feit is, maar verzoekt hij de 
werkgever de beëindiging van de overeenkomst in overweging te nemen onder de voorge-
stelde voorwaarden.

Uit de voorgaande overwegingen valt af te leiden dat het arrest aan de voormelde brief 
van 14 februari 2005 en aan het woordenboek " Petit Robert " een draagwijdte geeft die 
niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Het arrest miskent bijgevolg de bewijskracht van
- de "Petit Robert", alfabetisch analogieënwoordenboek van de Franse taal, in zoverre 

het beslist dat het woord "considérer", zoals het gebruikt wordt in de voormelde brief van 
14 februari  2005,  tevens  "tenir  pour" betekent,  om hieruit  af te  leiden dat  deze term 
dubbelzinnig  is  (schending  van  de  artikelen  1319,  1320  en  1322  van  het  Burgerlijk 
Wetboek);

- van de aangetekende brief van 14 februari 2005 die de raadsman van de eiser aan de 
verweerster heeft  gericht,  in zoverre het beslist dat de raadsman van de eiser, met die 
brief, 1° de verweerster in gebreke stelt de eiser te vergoeden en hem de beëindigingsver-
goedingen te betalen en 2° de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vastgesteld heeft 
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

en heeft derhalve niet wettig "uit het voorgaande" kunnen concluderen dat de verweer-
ster aan de eiser geen enkele geldsom verschuldigd is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Een  woordenboek  waarnaar  de  rechter  verwijst  om  de  betekenis  van  een 

woord te bepalen, vormt geen akte die hem ter interpretatie  is  voorgelegd en 
geeft geen aanleiding tot een toetsing van de eerbiediging van de bewijskracht 
van de akten op grond van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
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Het arrest, dat beslist dat de raadsman van de eiser, met de brief die hij op 14 
februari 2005 aan de verweerster heeft gericht, " vastgesteld heeft dat de arbeids-
overeenkomst was beëindigd ", geeft aan die brief, die in het middel geciteerd 
wordt, voor het overige geen uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht van die brief niet.

Het middel, in zoverre het ontvankelijk is, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 709

2° KAMER - 9 december 2008

1º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL - AANGETAST RECHTSGOED - MATERIËLE 
HANDELING VAN DE BEKLAAGDE

2º HELING - AANGETAST RECHTSGOED - MATERIËLE HANDELING VAN DE BEKLAAGDE

3º MISDRIJF — ALLERLEI - DIEFSTAL - HELING - AANGETAST RECHTSGOED - MATERIËLE 
HANDELING VAN DE BEKLAAGDE

1º, 2° en 3°  Een handeling van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele  
van  een  bepaalde  persoon  kan  of  een  diefstal  of  een  heling  uitmaken,  die  beide  
misdrijven zijn tegen de eigendom12. (Artt. 461 en 505, Sw.)

(F. T. U. e.a.)

ARREST

1 Zie: Cass., 22 feb. 1971, A.C., 1971, 602.
2 De oorspronkelijke beklaagden, verweerders in cassatie, werden vervolgd voor een feit van diefstal 
ten  nadele  van  eiseres.  De  eerste  rechter  herkwalificeerde  het  feit  in  heling,  veroordeelde  de 
beklaagden tot straf en verklaarde de burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond. De appelrechters 
hervormden, spraken de beklaagden vrij en verklaarden zich onbevoegd om kennis te nemen van de 
burgerlijke vordering.  Zij  oordeelden dat het strafdossier  onvoldoende elementen bevatte  om met 
zekerheid te stellen dat beklaagden de daders waren van de hen te laste gelegde diefstal. Zij gingen 
niet over tot herkwalificatie zoals de eerste rechter deed omdat het vervolgde feit diefstal is, 'meer 
bepaald het wegnemen van de goederen tegen de wil van de eigenaar, wat een ander feit is dan de 
heling van de goederen, dit is de inbezitname van de goederen nadat deze aan de eigenaar ontstolen 
werden wetende  dat  deze  goederen een wederrechtelijke  herkomst  hebben'.  Anders  dan het  Hof 
oordeelde, concludeerde het O.M. tot verwerping van de voorziening: het was de mening toegedaan 
dat  het  door  eiser  aangevoerde  middel  niet  ontvankelijk  was  omdat  het  opkwam  tegen  de 
onaantastbare  beoordeling  in  feite  door  de  rechter  of  het  feit  dat  in  aanmerking  moet  genomen 
worden voor een veroordeling wegens het misdrijf heling, hetzelfde is als het feit dat de grondslag 
vormt van de vervolging wegens het misdrijf diefstal. Het O.M. zag evenmin een ambtshalve middel. 
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(A.R. P.08.0697.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 26 maart 2008.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert aan dat het arrest onterecht oordeelt dat een heromschrij-

ving  van  diefstal  naar  heling  niet  mogelijk  is  omdat  dit  een  ander  feit  zou 
betreffen.

2. De rechter oordeelt onaantastbaar of een feit onder een bepaalde wetsom-
schrijving dan wel  een andere  valt.  Het Hof gaat  evenwel  na of de feitelijke 
elementen die de rechter in aanmerking neemt, zijn beslissing omtrent de toepas-
selijke wetsomschrijving kan schragen.

3. Zowel diefstal als heling zijn misdrijven tegen de eigendom. Een handeling 
van een beklaagde betreffende een bepaalde zaak ten nadele van een bepaalde 
persoon kan of een diefstal of een heling uitmaken.

4. De appelrechters oordelen: "Het vervolgde feit is immers de diefstal meer 
bepaald het wegnemen van de goederen tegen de wil van de eigenaar, wat een 
ander  feit  is  dan  de  heling  van  de  goederen,  dit  is  de  inbezitname  van  de 
goederen  nadat  deze  aan  de  eigenaar  ontstolen  werden  wetende  dat  deze 
goederen een wederrechtelijke herkomst hebben."

Hiermede verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist over de burgerlijke rechts-

vordering van de eiseres.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Legt de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. A. Van Deun, Turnhout.
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Nr. 710

2° KAMER - 9 december 2008

1º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING - VALSHEIDSVORDERING 
INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP - ZAAK IN 
BERAAD GENOMEN DOOR EEN BEPAALDE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ARREST GEWEZEN DOOR 
EEN GEWIJZIGDE SAMENSTELLING DAT OP DEZELFDE ZITTING DE HEROPENING VAN HET DEBAT 
BEVEELT - BEHANDELING VAN DE VOLLEDIG HERNOMEN ZAAK EN UITSPRAAK OP DIEZELFDE ZITTING - 
GEVOLG

1º  Een  verzoekschrift  dat  een  naar  aanleiding  van  een  cassatieberoep  ingestelde  
valsheidsvordering  bevat,  is  ontvankelijk  en  die  vordering  kan  worden  toegelaten 
wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon 
worden  beticht  voor  de  feitenrechter,  het  verzoekschrift  betrekking  heeft  op  een  
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissingen en het in dat 
verzoekschrift  gestelde  feit  waarschijnlijk  genoeg  is  om  de  bewijskracht  van  een 
authentieke akte aan te tasten1. (Art. 907, Ger.W.)

2º De omstandigheden dat het  hof van beroep in een eerste samenstelling de zaak in 
beraad genomen heeft en geen arrest heeft kunnen uitspreken, en vervolgens in een  
gewijzigde  samenstelling  het  debat  heeft  heropend  om  op  dezelfde  rechtszitting  de  
behandeling van de zaak volledig te hernemen en een arrest uit te spreken, zijn geen 
voldoende gegevens die de materiële onmogelijkheid voor het lid van de zetel die vóór  
de heropening van het debat de zittingen van de zaak niet heeft bijgewoond, deel te 
nemen aan het beraad voldoende aannemelijk maakt. (Artt. 779 en 1042, Ger.W.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.08.0750.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest C/495/08 van het Hof van Beroep 

te Gent, correctionele kamer, van 7 april 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser stelt in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een valsheids-

vordering in.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest spreekt de eiser vrij voor een deel van de hem ten laste gelegde 

feiten. 
In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep wegens gebrek 

1 Cass.,  21  mei  2002,  AR P.01.1016.N,  A.C.,  2002,  nr  311;  zie:  F.,  SWENNEN, “De  incidentele 
valsheidsvordering in strafzaken voor het Hof van Cassatie”, T. Strafr., 2003, 13.
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aan belang niet ontvankelijk. 
Incidentele valsheidsvordering
2. De incidentele valsheidsvordering van de eiser is gericht tegen het proces-

verbaal van de rechtszitting van 7 april 2008 en tegen het bestreden arrest. Het 
verzoekschrift voert aan dat deze akten vaststellen dat op de rechtszitting van 7 
april  2008  het  debat  is  heropend,  dit  debat  volledig  van  bij  de  aanvang  is 
hernomen, de zaak in beraad genomen werd en een arrest  uitgesproken werd. 
Met  deze vaststellingen  poneren  de  appelrechters  dat  er  op 7 april  2008 een 
beraad heeft plaatsgenomen waaraan raadsheer Fabienne De Tandt heeft deelge-
nomen  en  dat  geresulteerd  heeft  in  het  bestreden  arrest  terwijl  dit  materieel 
onmogelijk is. 

3.  Een verzoekschrift  dat  een naar  aanleiding van een  cassatieberoep  inge-
stelde  valsheidsvordering  bevat,  is  slechts  ontvankelijk  en  die  vordering  kan 
slechts worden toegelaten wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid 
betichte stuk niet  van valsheid  kon worden  beticht  voor de feitenrechter,  het 
verzoekschrift betrekking heeft op een wezenlijke vereiste voor de regelmatig-
heid  van  de  bestreden  beslissingen  en  het  in  dat  verzoekschrift  gestelde  feit 
waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akten aan te 
tasten.

4. De eerste van valsheid betichte akte is het tweede proces-verbaal  van de 
rechtszitting van 7 april 2008. Dit stuk vermeldt dat de zaak is opgeroepen, de 
eiser bijgestaan door zijn raadsman, mr. Sarah Schatteman, is verschenen, het 
hof van beroep,  samengesteld uit  voorzitter  Christian Van Damme,  raadsheer 
Carine Gassée en raadsheer Fabienne De Tandt, de behandeling van de zaak in 
haar geheel herneemt, eisers raadsman zijn pleidooien en conclusie neergelegd 
op de rechtszitting van 4 december 2007 herneemt en het hof van beroep, na 
beraad, in openbare rechtszitting een arrest uitspreekt. 

De tweede van valsheid betichte akte is het bestreden arrest nr. C/495/08 dat is 
uitgesproken en dat voorzitter Christian van Damme, raadsheer Carine Gassée en 
raadsheer Fabienne De Tandt hebben getekend. Dit arrest stelt onder meer vast 
dat bij arrest van dezelfde dag het debat is heropend en op de rechtszitting van 
dezelfde dag is gesteld waarop de zaak door de op die dag samengestelde zetel in 
haar geheel is hernomen en eisers raadsman de eerder genomen conclusie heeft 
hernomen. Het arrest vermeldt vervolgens zijn redenen en de daarop gesteunde 
veroordeling van de eiser. 

5. Uit de stukken van de rechtspleging die de eiser niet betwist, blijkt dat: 
- de zaak een eerste maal behandeld en in beraad genomen werd op de rechts-

zitting van 4 december 2007; 
- na verscheidene keren te zijn uitgesteld, de zaak voor uitspraak was vastge-

steld op 14 april 2008;
- de griffier bij brief van 14 maart 2008 eisers raadsman liet weten dat het 

debat op 7 april 2008 zou worden heropend en dat de zaak op die datum zou 
worden hernomen voor een andere samenstelling van de zetel; 

- bij arrest nr. C/479/08 van 7 april 2008, het debat is heropend daar een lid 
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van de zetel wegens medische redenen wettelijk verhinderd was binnen de wette-
lijke termijn een arrest in de zaak te wijzen; 

- een eerste proces-verbaal van rechtszitting van 7 april 2008 de uitspraak van 
dit arrest vermeldt. 

Evenmin betwist de eiser dat, na het niet-aangevochten arrest van heropening 
van het debat van 7 april 2008, de nieuwe samengestelde zetel de behandeling 
van de zaak volledig heeft hernomen en in beraad genomen. 

6. De omstandigheden dat het hof van beroep in een eerste samenstelling de 
zaak in beraad genomen heeft en geen arrest heeft kunnen uitspreken en vervol-
gens  in  een  gewijzigde  samenstelling  het  debat  heeft  heropend  op  dezelfde 
rechtszitting, de behandeling van de zaak volledig hernomen heeft en een arrest 
heeft uitgesproken, zijn geen voldoende gegevens die de materiële onmogelijk-
heid voor het lid van de zetel die vóór de heropening van het debat de rechtszit-
tingen  van  de  zaak  niet  heeft  bijgewoond,  deel  te  nemen  aan  het  beraad 
voldoende aannemelijk maakt.

Het verzoekschrift is niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn  in acht  genomen en de beslissing bevat  geen  onwettigheid die  eiser  kan 
grieven. 

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

9 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. Simont en Foriers.

Nr. 711

2° KAMER - 9 december 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING DOOR DE RAADKAMER - MELDING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN 
VERSCHIJNING - TIJDIG VERZOEKSCHRIFT TOT HET STELLEN VAN BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING SPIJTS SCHORSING VAN DE 
PROCEDURE - HOGER BEROEP - AFWEZIGHEID VAN EXCEPTIE GEPUT UIT DE NIET-SCHORSING VAN 
DE PROCEDURE - BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING - CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT 
DE NIET-SCHORSING VAN DE PROCEDURE BEKRITISEERT - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
DOOR DE RAADKAMER - MELDING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - TIJDIG 
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VERZOEKSCHRIFT TOT HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING SPIJTS SCHORSING VAN DE PROCEDURE - HOGER BEROEP - AFWEZIGHEID VAN 
EXCEPTIE GEPUT UIT DE NIET-SCHORSING VAN DE PROCEDURE - BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN 
BESCHIKKING - CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT DE NIET-SCHORSING VAN DE PROCEDURE 
BEKRITISEERT - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VORDERING TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING DOOR 
DE RAADKAMER - MELDING VAN PLAATS, DAG EN UUR VAN VERSCHIJNING - TIJDIG VERZOEKSCHRIFT 
TOT HET STELLEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING 
SPIJTS SCHORSING VAN DE PROCEDURE - HOGER BEROEP - AFWEZIGHEID VAN EXCEPTIE GEPUT UIT 
DE NIET-SCHORSING VAN DE PROCEDURE - BEVESTIGING VAN DE BEROEPEN BESCHIKKING - 
CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT DE NIET-SCHORSING VAN DE PROCEDURE BEKRITISEERT - 
ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat aanvoert dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling ten onrechte de beroepen beschikking bevestigt die de regeling 
van de rechtspleging niet heeft geschorst niettegenstaande tijdig een verzoekschrift tot 
het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen werd ingediend, terwijl uit de stukken 
van  de  rechtspleging  niet  blijkt  dat  de  eiseres  in  cassatie  het  middel  voor  de  
appelrechters heeft aangevoerd1. (Art. 127, §§ 2 en 3, Sv.)

(D. T. ALGEMEEN BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN,  n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0765.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 

1 Het O.M. was van oordeel dat eiseres voor de K.I. niet moest aanvoeren dat de regeling van de 
rechtspleging  diende  te  worden  geschorst:  ingevolge  de  neerlegging  van  een  verzoekschrift 
strekkende tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen was de regeling van de procedure 
ex  lege  geschorst  zonder  dat  de  verzoekende  partij  nog  om die  schorsing  moest  verzoeken.  De 
vaststelling dat de onderzoeksrechter in casu geen enkel gevolg gaf aan het verzoek, noch in de ene 
of de andere zin, doet daar niets aan af. 
Het  O.M.  oordeelde  verder  dat  de  voorziening  gegrond  was  en  concludeerde  dienvolgens  tot 
vernietiging  van  het  bestreden  arrest.  Van  zodra  immers  de  raadkamer,  naargelang  de 
inverdenkinggestelde  al  dan  niet  aangehouden  is,  tenminste  vijftien  of  drie  dagen  vóór  de 
vastgestelde  rechtszitting,  melding  maakt  van  plaats,  dag  en  uur  van  verschijning,  hebben  de 
inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij binnen diezelfde termijn, dit is tot de dag vóór de zitting 
(Zie:  HUYBRECHTS,  L.,  noot  onder  K.I.  Brussel,  N.C.,  2007,  290),  het  recht  de  onderzoeksrechter 
overeenkomstig  artikel  61quinquies  Wetboek  van  Strafvordering  te  verzoeken  bijkomende 
onderzoekshandelingen te verrichten. Vanaf de neerlegging van dat verzoekschrift is de regeling van 
de rechtspleging geschorst.
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1. Het middel voert schending aan van artikel 127, § 3, Wetboek van Strafvor-
dering: ten onrechte bevestigt het arrest de beroepen beschikking die de regeling 
van de rechtspleging niet heeft geschorst, niettegenstaande de eiseres tijdig een 
verzoekschrift  tot  het  instellen  van  bijkomende  onderzoekshandelingen  heeft 
ingediend.

2. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiseres het middel voor 
de appelrechters heeft aangevoerd.

Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Andersluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal 
– Advocaat: H. Van Dooren, Dendermonde.

Nr. 712

2° KAMER - 9 december 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING 
VAN HET DEBAT - TOEPASSELIJKE REGELS

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VERSTEKDOENDE PARTIJ - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De regels van de strafrechtspleging, die in strafzaken ook op de heropening van 
het  debat  van  toepassing  zijn,  verzetten  er  zich  niet  tegen  dat  een  partij,  die  ter  
rechtszitting  niet  verschenen  is  maar  tijdens  het  beraad  een  nieuw  stuk  of  feit  van 
overwegend belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis 
of het arrest niet is uitgesproken1.

(Y.)

ARREST

(A.R. P.08.1159.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 19 juni 2008.

1 Cass., 26 juni 2001, AR P.01.0319.N, A.C., 2001, nr 397. 
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Het  middel  voert  schending  aan  van de artikelen 2 en  772 Gerechtelijk 

Wetboek alsmede miskenning van het recht van verdediging: het arrest oordeelt 
ten onrechte dat eisers verzoek tot de heropening van het debat op grond van 
artikel 772 Gerechtelijk Wetboek niet toelaatbaar is.

2. In strafzaken zijn de regels van de strafrechtspleging van toepassing, ook 
wat de heropening van het debat betreft.

Deze regels verzetten er zich niet tegen dat een partij die ter rechtszitting niet 
verschenen is maar tijdens het beraad een nieuw stuk of feit van overwegend 
belang ontdekt, de heropening van het debat kan vragen zolang het vonnis of het 
arrest niet is uitgesproken.

3. Het arrest dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

bestreden arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 713

2° KAMER - 9 december 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - HOGER BEROEP - ARREST DAT HET 
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - 
GEVOLG

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat binnen de termijn van artikel 30, § 
3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, het hoger beroep van de verdachte tegen de in 
artikel 22, eerste lid, van die wet bedoelde beschikking niet ontvankelijk verklaart, heeft  
dezelfde gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft en levert een titel  
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van vrijheidsbeneming van een maand op te rekenen van die beslissing1. (Artt. 22, eerste 
lid, en 30, § 3, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet 1990)

(B.)

ARREST

(A.R. P.08.1759.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 21, § 6, en 22 Wet Voorlo-

pige Hechtenis: het arrest verwerpt onterecht eisers verweer dat de raadkamer de 
voorlopige  hechtenis  niet  meer  kon  handhaven  op  13 november  2008 omdat 
meer dan een maand verstreken was sedert de vorige beschikking tot handhaving 
van 7 oktober 2008; artikel 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis is hier niet van 
toepassing  omdat  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  eisers  hoger  beroep 
tegen de voormelde beschikking van 7 oktober 2008, op 17 oktober 2008 niet 
ontvankelijk heeft verklaard.

2. Artikel 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt: "Het gerecht dat over 
het  hoger  beroep beslist,  doet  uitspraak  rekening houdend met de omstandig-
heden van de zaak op het ogenblik van zijn uitspraak. Indien de kamer van inbe-
schuldigingstelling, in de gevallen van de artikelen 21, 22, 22bis en 28, beslist 
dat de voorlopige hechtenis gehandhaafd blijft, levert het arrest een titel van vrij-
heidsbeneming op voor een maand te rekenen van de beslissing, of voor drie 
maanden te rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld 
tegen de bij de artikelen 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking."

3. Het arrest dat binnen de termijn van artikel 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlo-
pige Hechtenis, het hoger beroep van de verdachte tegen de in artikel 22, eerste 
lid, van die wet bedoelde beschikking niet ontvankelijk verklaart, heeft dezelfde 
gevolgen als een arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft en levert een titel 
van vrijheidsbeneming van een maand op te rekenen van die beslissing.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum

1 Zie: Cass., 23 aug. 2005, AR P.05.1216.F, A.C., 2005, nr 401.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: V. Van Aelst, Antwerpen.

Nr. 714

2° KAMER - 10 december 2008

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOEGDHEID - VORDERING TOT DELGING VAN HET PASSIEF - EXCLUSIEVE 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHULDIGE ZAAKVOERDER - VORDERING TOT DELGING 
VAN HET PASSIEF - EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE 
STRAFRECHTER - MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT - SCHULDIGE ZAAKVOERDER - 
VORDERING TOT DELGING VAN HET PASSIEF - BEVOEGDHEID VAN DE STRAFRECHTER - EXCLUSIEVE 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - VORDERING IN RECHTE - 
VORDERING TOT DELGING VAN HET PASSIEF - VORDERING VAN DE CURATOR - GEZAMENLIJKE 
VORDERING VAN DE BENADEELDE SCHULDEISERS - VOORWERP

5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHULDIGE ZAAKVOERDER - VORDERING TOT DELGING 
VAN HET PASSIEF - VORDERING VAN DE CURATOR - GEZAMENLIJKE VORDERING VAN DE BENADEELDE 
SCHULDEISERS - VOORWERP

6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT - GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN VAN ALLE SCHULDEISERS - BEGRIP

7º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - VORDERING TOT DELGING VAN HET 
PASSIEF - VORDERING VAN DE CURATOR - DADING MET DE SCHULDIGE ZAAKVOERDER - 
DRAAGWIJDTE

8º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHULDIGE ZAAKVOERDER - VORDERING TOT DELGING 
VAN HET PASSIEF - VORDERING VAN DE CURATOR - DADING MET DE SCHULDIGE ZAAKVOERDER - 
DRAAGWIJDTE
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9º DADING - HANDELSZAKEN - FAILLISSEMENT - VORDERING TOT DELGING VAN HET PASSIEF - 
VORDERING VAN DE CURATOR - DADING MET DE SCHULDIGE ZAAKVOERDER – DRAAGWIJDTE

1º,  2° en 3°  De vordering tot  delging van het passief,  die met  name door artikel  265 
W.Venn. is ingevoerd, kan alleen voor de rechtbank van koophandel worden ingesteld. 
(Artt. 265, 409, en 530, Wetboek van vennootschappen)

4º en 5° Wanneer de vordering tot delging van het passief samen met deze van de curator 
wordt ingesteld, kan de vordering van de schuldeisers alleen strekken tot vergoeding van 
hun  eigen  nadeel,  dat  losstaat  van  het  verlies  van  hun  schuldvordering  op  de 
vennootschap of volgt uit een fout die geen verband houdt met die welke het collectief  
nadeel heeft veroorzaakt1. (Artt. 265, 409, en 530, Wetboek van vennootschappen)

6º Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de  
schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement 
wordt  vermeerderd  of  het  actief  ervan  verminderd;  wegens  de  schade  die  aldus  is 
veroorzaakt  aan  de  gezamenlijke  goederen  en  rechten  die  het  gemeenschappelijk 
onderpand  van  de  schuldeisers  vormen,  is  die  fout  de  oorzaak  van  een  voor  hen  
collectief  nadeel  en  krenkt  zij  de  rechten  die  zij,  gelet  op  de  aard  ervan,  tezamen 
bezitten2.

7º,  8° en 9°  Wanneer de curator  die namens de failliete boedel  optreedt,  een dading 
aangaat met de schuldige zaakvoerder, verbindt hij aldus onherroepelijk de benadeelde 
schuldeisers 3.

( EDELWEISZ b.v..T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0939.F)

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

Bergen, correctionele kamer, van 30 april 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Het openbaar ministerie heeft een schriftelijke conclusie neergelegd die op 3 

oktober 2008 op de griffie van het Hof is ingekomen.
Op  de  rechtszitting  van  29  oktober  2008  heeft  de  eiseres  een  nota  van 

antwoord neergelegd, heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt verslag uitgebracht 
en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het enige middel voert de schending aan van artikel 256 van het Wetboek 

van vennootschappen. Volgens de eiseres kan uit deze bepaling worden afgeleid 
dat ingeval van kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een benadeelde 
schuldeiser afzonderlijk kan optreden tegen de schuldige zaakvoerder, ook als de 
schade van de optredende schuldeiser slechts een deel is van de schade die de 
fout aan de gezamenlijke schuldeisers heeft berokkend.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2008, nr.714.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Het middel voert aan dat de appelrechters het aangevoerde artikel schenden 
door de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres niet-ontvankelijk te verklaren 
op grond dat haar schade niet verschilt van het collectief nadeel, waarvoor een 
schikking  werd  getroffen  tussen  de  curator  en  de  gefailleerde,  hier  de 
verweerder.

2. De vordering tot delging van het passief, die met name door artikel 265 van 
het Wetboek van vennootschappen is ingevoerd, kan alleen voor de rechtbank 
van koophandel worden ingesteld. Wanneer zij samen met deze van de curator 
wordt ingesteld, kan de vordering van de schuldeisers alleen strekken tot vergoe-
ding van hun eigen nadeel, dat losstaat van het verlies van hun schuldvordering 
op de vennootschap of volgt uit een fout die geen verband houdt met die welke 
het collectief nadeel heeft veroorzaakt.

3. Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die voort-
vloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief 
van het faillissement wordt vermeerderd of het actief ervan verminderd. Wegens 
de schade die aldus is veroorzaakt aan de gezamenlijke goederen en rechten die 
het  gemeenschappelijk  onderpand van de schuldeisers  vormen,  is  die  fout  de 
oorzaak van een collectief nadeel voor die schuldeisers en krenkt zij de rechten 
die zij, gelet op de aard ervan, tezamen bezitten.

4. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de curator, die namens de fail-
liete boedel optreedt, een dading heeft aangegaan met de schuldige zaakvoerder, 
waardoor hij onherroepelijk de benadeelde schuldeisers in het geding betrekt.

5. Door vast te stellen dat de fout waarop de eiseres zich baseert om de beta-
ling te verkrijgen van de goederen die zij aan de verweerder had geleverd, in de 
verduistering van activa bestaat, waardoor schade is berokkend aan het gemeen-
schappelijk onderpand van de schuldeisers,  en door te oordelen dat de eiseres 
noch het bestaan bewijst van schade die losstaat van die welke zij gemeenschap-
pelijk hebben geleden, en evenmin het bestaan bewijst van een andere fout dan 
die welke het collectieve nadeel heeft berokkend, verklaren de appelrechters de 
burgerlijke rechtsvordering van de eiseres bijgevolg naar recht niet-ontvankelijk.

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

10 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  – 
Advocaten:  mrs. T'Kint en Ph.Van de Velde-Malbranche, Brussel.

Nr. 715

2° KAMER - 10 december 2008
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VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN 
GESTOLEN VOERTUIG - NIET-VERZEKERING - VERVOLGING VOOR HET STRAFGERECHT - 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - TUSSENKOMST - HERSTEL VAN DE SCHADE - 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TEGEN DE 
AANSPRAKELIJKE PERSOON - GRONDSLAG

Wanneer het Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds voor het strafgerecht tussenkomt 
om de schade te vergoeden van de slachtoffers van een ongeval dat door de bestuurder 
van een gestolen voertuig is veroorzaakt en waarvan, wegens die diefstal, de burgerlijke 
aansprakelijkheid niet was verzekerd, vergoedt het de voormelde schade wegens niet-
verzekering en kan het zich, bijgevolg, burgerlijke partij stellen tegen degene die voor die  
schade aansprakelijk is om de terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die het door  
zijn  veroordeling  aan de benadeelden diende te  betalen.  (Artt.  19bis-11,  §  1,  4°,  en 
19bis-17, eerste lid, W.A.M.-wet 21 nov. 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS  T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0867.F)

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

onele Rechtbank te Verviers, van 8 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Mathieu 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 burgerlijke 

rechtsvordering die door de eiser tegen de eerste verweerder is ingesteld
Middel 
Vierde onderdeel
Krachtens artikel 19bis-11, § 1, 4°, van de Wet van 21 november 1989 betref-

fende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  kan 
elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding 
bekomen van de schade die door een motorrijtuig is  veroorzaakt,  wanneer  in 
geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, overeen-
komstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.

Naar luid van artikel 19bis-17, eerste lid, van de voormelde wet, kan, wanneer 
de burgerlijke  vordering tot  vergoeding van de door een motorrijtuig veroor-
zaakte schade wordt ingesteld voor het  strafgerecht,  het  Fonds door de bena-
deelde in het geding worden geroepen en kan het ook vrijwillig tussenkomen 
onder  dezelfde  voorwaarden  als  wanneer  de  vordering  voor  het  burgerlijk 
gerecht was gebracht. Wanneer, ingeval van niet-verzekering, het Fonds is over-
gegaan tot vergoeding van de schade, kan het zich burgerlijke partij stellen tegen 
de aansprakelijke persoon.
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Na  te  hebben  geoordeeld,  enerzijds,  dat  de  beklaagde,  eerste  verweerder, 
aansprakelijk was voor het verkeersongeval, anderzijds, dat de tussenkomst van 
de eiser  "gerechtvaardigd  was  wegens  de diefstal  van  het  door de  beklaagde 
bestuurde voertuig",  veroordelen  de appelrechters  de eiser  in solidum met  de 
beklaagde tot vergoeding van de tweede en de derde verweerder,  die zich als 
benadeelden burgerlijke partij hadden gesteld.

Op de burgerlijke rechtsvordering die de eiser tegen de eerste verweerder had 
ingesteld om de terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die hij door zijn 
veroordeling aan de benadeelden diende te betalen, verwerpen de appelrechters 
deze vordering op grond "dat  de wet het  Gemeenschappelijk Motorwaarborg-
fonds alleen ingeval van niet-verzekering de mogelijkheid biedt zich burgerlijke 
partij te stellen voor een strafgerecht", ofschoon "de tussenkomst van de [eiser] 
te  dezen  gerechtvaardigd  is  door  de  diefstal  van  het  voertuig  dat  door  de 
beklaagde wordt bestuurd".

Het bestreden vonnis schendt artikel 19bis-17 van de Wet van 21 november 
1989 door te oordelen dat, wanneer de eiser tussenkomt om de slachtoffers te 
vergoeden van een ongeval dat door de bestuurder van een gestolen voertuig is 
veroorzaakt  en waarvan,  wegens  die diefstal,  de burgerlijke aansprakelijkheid 
niet is verzekerd, vergoedt hij niet de schade ingeval van niet-verzekering, in de 
zin van deze bepaling.

Het onderdeel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de tweede en de derde verweerder tegen de eiser 
zijn ingesteld

De eiser voert geen middel aan.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burger-
lijke rechtsvordering die door de eiser tegen de eerste verweerder is ingesteld.

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de eerste verweerder in de helft van de kosten van het cassatiebe-
roep van de eiser en laatstgenoemde in de andere helft.

Verwijst  de  aldus beperkte  zaak  naar  de  Correctionele  Rechtbank te  Luik, 
zitting houdende in hoger beroep.

10  december  2008  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Mahieu.
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Nr. 716

2° KAMER - 10 december 2008

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERSCHILLENDE SCHULDEISERS - ACTIEVE, NIET OVEREENGEKOMEN 
HOOFDELIJKHEID - WETTIGHEID

Geen  enkele  wettelijke  bepaling  stelt  van  rechtswege  hoofdelijkheid  in  tussen  de  
schuldeisers  van een  verbintenis  uit  onrechtmatige  daad;  ieder  van hen kan van de 
schuldenaar slechts de schade terugvorderen die hijzelf  heeft geleden; de vervanging 
van  het  stelsel  van  de  deelbaarheid  door  een  actieve,  niet  overeengekomen 
hoofdelijkheid tussen de schuldeisers, schendt de artikelen 1382 en 1383, B.W.1.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1201.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 18 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
De eiseressen voeren in een memorie die eveneens aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoepen van de eiseressen, burgerlijke partijen
Eerste middel
Eerste onderdeel
Noch de  artikelen  1382 en  1383 van  het  Burgerlijk  Wetboek  waarvan  het 

middel  de  schending  aanvoert,  noch  enige  andere  wetsbepaling  stellen  van 
rechtswege  hoofdelijkheid  in  tussen  de  schuldeisers  van  een  verbintenis  uit 
onrechtmatige daad.  Ieder  van hen kan van de schuldenaar  slechts de schade 
terugvorderen die hijzelf heeft geleden.

De eiseressen hadden een conclusie neergelegd waarin zij in hun hoedanigheid 
van producer of verdeler, de veroordeling van de verweerder vorderen tot beta-
ling van een schadevergoeding die naar billijkheid wordt vastgesteld per nage-
maakte film. Die conclusie berekende het bedrag dat persoonlijk aan ieder van de 
eiseressen is verschuldigd, zich hierbij baserend op het aantal films waarvan zij 
de rechten hadden.

1 Zie H. DE PAGE,  Traité élémentaire de droit civil belge, dl. II, Brussel, 1964, p. 1078, en dl. III, 
Brussel, 1942, p. 280 tot 303. 
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Nadat het arrest het aantal als namaak verklaarde films heeft verminderd en 
het bedrag heeft verlaagd dat voor elk ervan wordt gevorderd, veroordeelt het de 
verweerder tot betaling van een bedrag gelijk aan het product van deze beide 
factoren,  "waarbij  de [eiseressen]  de toegekende schadevergoeding nog onder 
elkaar  moeten  verdelen,  in  verhouding  tot  de  titels  waarvan  zij  de  rechten 
hebben,  respectievelijk  in  hun hoedanigheid  van producer  of verdeler  van de 
originele werken".

De vervanging van het stelsel van de deelbaarheid door een actieve, niet over-
eengekomen hoofdelijkheid schendt de wettelijke bepalingen die door het middel 
worden aangevoerd.

Het middel is dienaangaande gegrond.
De  hierna  uit  te  spreken  vernietiging  van  de  beslissing  die  de  verweerder 

veroordeelt tot herstel van de schade die aan de eiseressen is veroorzaakt, brengt 
de vernietiging met zich mee van de beslissing die aan de burgerlijke partijen de 
rechtsplegingsvergoeding  toekent  die  bij  artikel  162bis,  eerste  lid,  van  het 
Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven, aangezien deze tweede beslis-
sing een gevolg is van de eerste.

Wegens de uitbreiding van de vernietiging tot de beslissing over de rechtsple-
gingsvergoeding, is er geen grond om het tweede middel te beantwoorden dat 
enkel op deze beslissing kritiek uitoefent.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het, op de strafvordering, de 

bewezen verklaarde telastleggingen inperkt.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt  de  verweersters  in  een  vierendertigste  van  de  kosten  van  het 

cassatieberoep van de eiser E. D. L. en laat de andere helft van de voormelde 
kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en 
de verweerder E. D.L. in de andere helft van de voormelde kosten. 

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

10 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop,  advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. S. Vanwelkenhuysen, Brussel , Simont en Foriers.

Nr. 717

2° KAMER - 10 december 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - 
HECHTENISVOORWAARDEN - NAZICHT - BEVOEGDHEID
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Wanneer  de raadkamer  in  het  kader  van de maandelijks  verschijning onderzoekt  of  er 
redenen  zijn  om  de  voorlopige  hechtenis  te  handhaven,  kan  zij,  in  antwoord  op  de 
conclusie van de inverdenkinggestelde, die het bevel tot aanhouding en de beschikking 
van de raadkamer, waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, verwijt dat beide 
alleen wettelijke bepalingen vermelden naar luid waarvan de straf onder het minimum 
blijft dat voor de inhechtenisneming is vereist, erop wijzen dat de voorlopige hechtenis 
van bij de aanvang is gegrond op aanwijzingen van schuld aan een wanbedrijf waarop 
krachtens  een  artikel  van  het  Strafwetboek,  dat  zij  in  haar  beslissing  vermeldt,  een  
gevangenisstraf van een jaar staat. (Artt. 16, § 1 en 5, eerste en tweede lid, 21, § 5, en 
22, zesde lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1761.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 november 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Tegen de eiseres werd op 14 oktober 2008 een bevel tot aanhouding uitgevaar-

digd wegens het feit dat zij, als moeder, opzettelijk slagen of verwondingen heeft 
toegebracht aan haar twee minderjarige kinderen.

Het bevel vermeldt dat op deze feiten, naar luid van de artikelen 392, 398, 
eerste lid, en 405ter van het Strafwetboek, een hoofdstraf van een jaar correctio-
nele gevangenisstraf of een zwaardere straf staat.

Bij beschikking van 17 oktober 2008 heeft de raadkamer geoordeeld dat van 
deze wettelijke bepalingen  een juiste toepassing was gemaakt  en heeft  zij  de 
voorlopige hechtenis gehandhaafd.

De raadkamer is andermaal samengekomen op 17 november 2008. De eiseres 
heeft een conclusie neergelegd waarin zij aanvoert dat het bevel tot aanhouding 
onwettig is, op grond dat op de feiten die in de voormelde artikelen 398, eerste 
lid, en 405ter zijn bedoeld, slechts een straf van zestien dagen tot zes maanden 
staat.

De beschikking van 17 november 2008 waarbij de voorlopige hechtenis wordt 
gehandhaafd, antwoordt op deze conclusie door te vermelden dat de feiten waar-
voor  het  bevel  tot  aanhouding  werd  uitgevaardigd  eveneens  het  wanbedrijf 
kunnen opleveren dat in artikel 405bis wordt gestraft.

Op  het  hoger  beroep  van  de  eiseres  tegen  deze  beschikking,  beslist  het 
bestreden  arrest  dat  de  onderzoeksgerechten  bevoegd  zijn  om  het  bevel  tot 
aanhouding dat de wettekst niet vermeldt waarin het ten laste gelegde feit als 
misdrijf  wordt  omschreven,  te  verbeteren  door  het  aan  te  vullen.  Het  arrest 
verklaart het hoger beroep niet gegrond en handhaaft de voorlopige hechtenis.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiseres verwijt het bevel tot aanhouding en de beschikking van 17 oktober 

2008 dat  zij  bij  de  toepasselijke  wettelijke  bepalingen  artikel  405bis  van  het 
Strafwetboek niet vermelden, maar alleen bepalingen naar luid waarvan de straf 
onder het minimum blijft dat bij artikel 16, § 1, eerste lid, van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, voor de inhechtenisneming is vereist.

De eiseres is evenwel niet meer aangehouden op grond van de hechtenistitels 
waarop zij kritiek uitoefent, maar krachtens een arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van 28 november 2008 dat de beschikking van de raadkamer 
van 17 november 2008 bevestigt.

In  zoverre  het  middel  kritiek  uitoefent  op  beslissingen  die  geen  verband 
houden  met  de  beslissing  waartegen  cassatieberoep  is  ingesteld,  is  het  niet 
ontvankelijk.

Voor het overige schendt de beroepen beschikking, die door het arrest wordt 
bevestigd, de artikelen 16, §§ 1 en 5, eerste en tweede lid, en 21, § 5, van de wet 
van 20 juli 1990 niet, door in antwoord op de conclusie van de eiseres erop te 
wijzen dat haar hechtenis van bij de aanvang is gegrond op aanwijzingen van 
schuld aan een wanbedrijf waarop krachtens artikel 405bis van het Strafwetboek 
een gevangenisstraf van een jaar staat.

Door in het kader van de maandelijkse verschijning tot dat onderzoek over te 
gaan ging de raadkamer immers alleen na of er naar het vereiste van artikel 22, 
zesde lid, van de wet van 20 juli 1990, overeenkomstig artikel 16, § 1, redenen 
waren om de hechtenis te handhaven.

Het middel kan bijgevolg 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 eiseres in de kosten.

10 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
A. Decortis, Brussel. 
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Nr. 718

2° KAMER - 10 december 2008

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL, UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - RAADKAMER - BESLISSING TOT 
TENUITVOERLEGGING ONDER VOORWAARDE VAN TERUGZENDING TENEINDE DE STRAF TE ONDERGAAN 
- HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERIFICATIE VAN DE VOORWAARDEN - 
VERPLICHTING

De kamer van inbeschuldigingstelling, waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen 
de  beschikking  van  de  raadkamer  om  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  
aanhoudingsbevel afhankelijk te stellen van de voorwaarde die bij artikel 8, Wet 19 dec.  
2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel is bepaald, namelijk dat de betrokkene 
naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf te ondergaan die tegen hem in 
de uitvaardigende Staat is uitgesproken, dient, ofschoon deze beslissing voordelig is voor  
de  appellant,  na  te  gaan  of  de  toepassingsvoorwaarden  van  het  voormelde  artikel  
verenigd zijn. (Artt. 8, 16, § 1, tweede lid, en 17, § 4, Wet 19 dec. 2003 betreffende het 
Europees Aanhoudingsbevel)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1767.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 november 2008.
De eisers voeren ieder een middel aan, de eerste in een geschrift dat bij het 

cassatieberoep hoort, de tweede in een memorie die op de griffie van het Hof is 
ingediend. Een eensluidend afschrift van die stukken is aan dit arrest gehecht.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep
Middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 17, §4, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 

Europees aanhoudingsbevel, verricht de kamer van inbeschuldigingstelling waar 
het hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om het Europees aanhou-
dingsbevel  ten  uitvoer  te  leggen,  aanhangig  is  gemaakt,  de  verificaties 
omschreven in artikel 16, § 1, tweede lid, en onderzoekt zij met name of er grond 
is om de waarborgen te eisen die in de artikelen 7 en 8 zijn bepaald.

Artikel 8 bepaalt dat de overlevering van een Belgisch onderdaan of van een 
persoon die  in  België  verblijft,  afhankelijk  kan worden  gesteld  van de voor-
waarde dat de persoon naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf 
te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is uitgesproken. 
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Het bestreden arrest weigert na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van het 
voormelde artikel verenigd zijn. Het stelt vast dat de voormelde gunstmaatregel 
door de raadkamer in de beroepen beschikking was toegekend en dat het hoger 
beroep dat de eiser daartegen heeft ingesteld de voor hem gunstige beslissing, 
ook  al  was  zij  onregelmatig,  niet  bij  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
aanhangig heeft gemaakt.

De appelrechters schenden aldus het voormelde artikel 17, § 4.
Het onderdeel is gegrond.
B. Het cassatieberoep van eiser Y. T.
Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeven de middelen van deze 

eiser die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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.

10  december  2008  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. A.-F. de Raedt, Brussel.

Nr. 719

1° KAMER - 11 december 2008

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BETEKENING - TOEPASSING VAN VERORDENING (EG) NR. 1348/2000 - PER POST - 
DOOR DE INSTANTIES - CUMULATIE - PROCESTERMIJN - VERTREKPUNT VAN DE TERMIJN

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING IN DUITSLAND - TOEPASSING VAN VERORDENING (EG) NR. 
1348/2000 - PER POST - DOOR DE INSTANTIES - CUMULATIE - PROCESTERMIJN - 
VERTREKPUNT VAN DE TERMIJN

3º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 
EN 11 GW. - VERPLICHTING - GRENZEN - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN 
EEN WET

4º GRONDWETTELIJK HOF - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - 
VERPLICHTING - GRENZEN - SCHENDING VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN EEN WET

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GW. - VERPLICHTING - GRENZEN - SCHENDING 
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VOORTVLOEIEND UIT HET ONTBREKEN VAN EEN WET

1º en 2° De verordening (EG) nr 1348/2000 van de Raad voert geen enkele hiërarchie in 
tussen de wijze van verzending en betekening die bepaald is in de artt. 4 tot 11 van die  
verordening en die welke bepaald is in art. 14; wanneer een betekening geschiedt op 
twee van de in die verordening bepaalde wijzen, m.n., enerzijds per post, anderzijds door  
de instanties,  moet  het punt waarop een procestermijn m.b.t.  het  verrichten van een  
betekening ingaat, bepaald worden op grond van de eerste geldig verrichte betekening1.  
(Artt. 4 tot 11 en 14, Verordening (E.G). nr. 1348/2000, 29 mei 2000).

3º, 4° en 5°  Wanneer de eiser het Hof verzoekt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen die betrekking heeft op de verenigbaarheid van de artt. 10 en 11 Gw. met  
het ontbreken van een wettekst, hoeft deze prejudiciële vraag niet te worden gesteld,  
daar de aangeklaagde lacune, gesteld dat ze de Grondwet schendt, alleen verholpen kan 
worden door de wetgever, die de modaliteiten van de nieuw in te voeren regeling dient te  
bepalen2. (Art. 26, § 2, eerste en tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(G. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0333.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid: het cassatieberoep is laattijdig ingesteld:
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden 

arrest aan de eiser is betekend op zijn woonplaats in Duitsland, op twee van de 
wijzen bepaald in de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 
2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtel?ke 
en buitengerechtel?ke stukken in burgerl?ke of in handelszaken. Met name, ener-
zijds, per post, op grond van artikel 14 van deze verordening, waarbij de aange-
tekende  brief  met  ontvangstbewijs  op  eisers  woonplaats  is  ontvangen  op  16 
maart 2007 en, anderzijds, door tussenkomst van de instanties, op grond van de 
artikelen  4 tot  11,  waarbij  de betekening  door de vereiste  instantie  op eisers 
woonplaats is verricht op 28 maart 2007.

Het  Hof  van  Justitie  van  de  Europese  Gemeenschappen  heeft  bij  arrest 
C-493/04 van 9 februari  2006 beslist dat de voormelde Verordening (EG) nr. 
1348/2000  van  de  Raad  geen  enkele  rangorde  vaststelt  tussen  de  wijze  van 
verzending en betekening die bepaald is in de artikelen 4 tot 11 van die verorde-
ning en die welke bepaald is in artikel 14, en dat, bijgevolg, in geval van gelijk-

1 H.v.J.,  9  feb.  2006,  C-476/04,  Rec.  C.J.C.E.,  2006,  p.  I,  1417;  Cass.,  16  mei  2006,  AR 
C.04.0043.N, A.C., 2006, nr 272. 
2 Zie Cass.,  10 okt.  2007, AR P.07.0733.F,  A.C.,  2007, nr 470;  28 okt.  2008, AR P.08.0706.N, 
nr.587, met concl. adv.-gen. DUINSLAEGHER.
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tijdige  toepassing  van  beide  wijzen,  het  punt  waarop  een  procestermijn  met 
betrekking tot het verrichten van een betekening ingaat, voor de bestemmeling 
bepaald moet worden op grond van de eerste geldig verrichte betekening.

De betekening per post van het bestreden arrest is verricht overeenkomstig de 
voorwaarden die Duitsland voor deze wijze van verzending heeft gesteld, d.i. een 
aangetekende brief met ontvangstbewijs, vergezeld van een Duitse vertaling van 
het exploot en van de daarbij gevoegde stukken.

Op grond van de omstandigheid dat het op 16 maart ontvangen exploot van 
betekening geen melding maakt van de termijn voor het instellen van een cassa-
tieberoep tegen het betekende arrest, betoogt de eiser dat "de artikelen 32 tot 36, 
39, 40, 43, 44, 45, 55, 57 en 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, samen gelezen 
met de artikelen 6 en 13 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, of afzonderlijk gelezen, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schenden, als ze zo uitgelegd worden dat een cassatieberoep 
dat meer dan drie maanden en vijftien dagen na de betekening ervan ingesteld 
wordt,  laattijdig is,  ook al  wordt  er  in de akte van betekening geen  melding 
gemaakt van de mogelijkheid om dat rechtsmiddel aan te wenden en van de na te 
leven vormen en termijnen, terwijl (krachtens artikel 19, tweede lid, van de geco-
ördineerde wetten op de Raad van State) de termijn om voor de Raad van State 
tegen administratieve akten een beroep tot  schorsing en nietigverklaring in te 
stellen, pas begint te lopen indien de akte van kennisgeving of van betekening 
dergelijke vermeldingen bevat,  en bij gebrek hieraan pas vier maanden na de 
datum van aanneming van de akte begint te lopen".

De eiser verzoekt het Hof om aan het Grondwettelijk Hof een dubbele prejudi-
ciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van het ontbreken van een wettekst 
die, in geval  van betekening van een in laatste aanleg gewezen beslissing, de 
vermelding vereist van de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen en van de 
hiertoe vereiste vormen en termijnen, met het bestaan van de bij een andere wet 
voorgeschreven verplichting om dergelijke inlichtingen aan de rechtzoekende te 
verstrekken.

Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een leemte in de wetge-
ving, hoeft het Hof die prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof alleen te 
stellen wanneer het vaststelt dat het Grondwettelijk Hof, in voorkomend geval, in 
staat is deze leemte te verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.

De aangeklaagde leemte in de wetgeving, gesteld dat ze de Grondwet schendt, 
zou te dezen de tussenkomst van de wetgever vereisen om de modaliteiten van 
de nieuw in te voeren regeling te bepalen.

Er bestaat bijgevolg geen grond om de door de eiser opgeworpen prejudiciële 
vraag te stellen.

De termijn om cassatieberoep in te stellen, is ten aanzien van de eiser ingegaan 
op 17 maart 2007, de dag volgend op die waarop hij de ter post aangetekende 
brief ontvangen heeft, en derhalve is het cassatieberoep dat op 13 juli 2007 is 
ingesteld door neerlegging van het cassatieverzoekschrift op de griffie van het 
Hof, niet ontvankelijk doordat het is ingesteld buiten de termijn van 3 maanden, 
vermeerderd met vijftien dagen, zoals bepaald in de artikelen 1073 en 55 van het 
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Gerechtelijk Wetboek.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 december 2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. Mahieu en Oosterbosch.

Nr. 720

1° KAMER - 11 december 2008

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BESCHIKKING VAN 
TOELAATBAARHEID - HERROEPING - GEEN VORDERING VAN DE SCHULDBEMIDDELAAR OF VAN EEN 
SCHULDEISER - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

De rechter kan de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke 
of gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet ambtshalve uitspreken1. (Art. 1675/15, Ger.W.)

(B. en C. T. BELGISCHE STAAT, Min.v.Fin. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0039.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 23 oktober 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1675/15, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de eisers, bij beschikking van 3 juli 2000 van de beslagrechter 

te Marche-en-Famenne, zijn toegelaten tot de collectieve schuldenregeling; dat het Hof 
van Beroep te Luik de eisers er in zijn arrest van 17 januari 2006 op had gewezen dat de 
collectieve schuldenregeling offers van alle partijen eist,  met inbegrip van de schulde-
naars, en dat, indien zij bleven weigeren om mee te werken, dit tot de herroeping van hun 
toelaatbaarheid kon leiden; dat dit arrest, in zijn beschikkend gedeelte, de bemiddelaar 
beval  hetzij  een verzoek tot  herroeping hetzij  een aanzuiveringsregeling aan de eerste 

1 Cass., 2 okt. 2008, AR C.07.0462.F, A.C., 2008, nr .522.
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rechter  voor  te  leggen,  en dat  de  middelen  die  aan  de  eisers  ter  beschikking  zouden 
worden gesteld tot de goedkeuring van een regeling en in het kader van de regeling, gelet 
op de gedane medische kosten, 2.000 euro per maand zouden bedragen; dat de beslag-
rechter, bij beschikking van 26 september 2006, een minnelijke aanzuiveringsregeling van 
de schulden van de eisers voor een duur van tien jaar gehomologeerd heeft, waarbij de 
beschikbare  middelen  die  aan de eisers  toegekend  werden,  tot  2.200 euro  per  maand 
werden verhoogd, en de schuldeisers een maandelijks dividend van 700 euro verkregen; 
dat de eisers tegen die beschikking hoger beroep hebben ingesteld; dat zij die beslissing 
aanvechten, in zoverre deze een minnelijke aanzuiveringsregeling van hun schulden voor 
een  duur  van  tien  jaar  gehomologeerd  heeft,  ondanks  hun  bezwaren  en  ondanks  de 
bezwaren van bepaalde schuldeisers; dat de eisers de goedkeuring van een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling van een duur van vijf jaar vorderen, alsook de bevestiging van hun 
eis voor een beschikbaar bedrag van 2.200 euro.

Het arrest vernietigt  de beroepen beschikking en herroept de beschikking van 3 juli 
2000 waarbij de eisers waren toegelaten tot de collectieve regeling van hun schulden; het 
verwijst de zaak naar de eerste rechter, teneinde de verdeling van de bedragen die op de 
bemiddelingsrekening stonden, op te volgen en er toezicht over te houden, overeenkom-
stig de in het arrest vermelde beginselen; het veroordeelt de eisers in hun eigen appel-
kosten en in de appelkosten van de (verweerders).

Het arrest grondt die beslissing in hoofdzaak op de volgende redenen : de eisers hebben 
zich tegen elke regeling verzet die hen de in het arrest van 17 januari 2006 vastgestelde 
beschikbare middelen toekent; zij hebben in het verleden geweigerd en zij weigeren nog 
steeds om het gedeelte van hun inkomsten dat 2.000 euro te boven gaat, aan de bemidde-
ling ter beschikking te stellen, terwijl zij sinds 17 januari 2006 daartoe verplicht waren; zij 
hebben haast een jaar lang gewacht om hun hoger beroep in te stellen; zij maken misbruik 
van  de  procedure  om  te  ontsnappen  aan  de  vervolgingen  van  hun  schuldeisers;  zij 
weigeren zich te schikken naar de beperkingen van een eenvoudig maar fatsoenlijk leven.

Grieven
Krachtens artikel 1675/15, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de herroe-

ping van de beschikking van toelaatbaarheid alleen worden uitgesproken op verzoek van 
de schuldbemiddelaar of van een schuldeiser, door een ter griffie neergelegde of aan de 
griffie verzonden schriftelijke verklaring. 

Te dezen hebben echter noch de niet verschenen schuldeisers, noch de elfde verweer-
ster (hypothecair schuldeiser), noch de tweeëndertigste verweerder (de bemiddelaar), een 
dergelijk  verzoek  ingediend.  De  elfde  verweerster  heeft  het  hof  van  beroep  in  haar 
conclusie gevraagd "het hoger beroep niet-ontvankelijk en op zijn minst  ongegrond te 
verklaren, in zoverre het kritiek levert op de verwerping van de bezwaren van de belas-
tingadministratie van de federale overheidsdienst Financiën en van het Waals Gewest; het 
hoger  beroep  niet-gegrond  te  verklaren,  in  zoverre  het  de  eerste  rechter  verwijt  het 
bezwaar van de (eisers) te hebben verworpen; bijgevolg het hoger beroep van de (eisers) 
te verwerpen en de beslissing van de eerste rechter op alle punten te bevestigen" : de elfde 
verweerster  vroeg  het  hof  van  beroep  dus  om de minnelijke  aanzuiveringsregeling  te 
homologeren. De tweeëndertigste verweerder vroeg het hof van beroep in zijn conclusie 
in hoger beroep om het hoger beroep ontvankelijk te verklaren en als naar recht over de 
gegrondheid ervan uitspraak te doen, om de volgende redenen : "in zoverre het bezwaar 
van  de  schuldenaars  niet  onvoorzichtig  of  onzorgvuldig  of  met  het  oogmerk  om  te 
schaden is gemaakt,  of de grenzen van de normale uitoefening van het recht te boven 
ging,  kan de enige sanctie voor dat bezwaar  alleen maar bestaan in de toepassing van 
artikel 1675/13 van het Gerechtelijk Wetboek; indien het hof (van beroep) zich daaren-
tegen bij de beslagrechter aansluit en dus oordeelt dat het bezwaar van de schuldenaars in 
de lijn ligt van één van de hiervoor vermelde hypotheses, dan kan geoordeeld worden dat 
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het bezwaar op een misbruik van recht berust en kan de regeling na verwerping van dat 
bezwaar gehomologeerd worden" : de bemiddelaar verzocht dus hetzij om de aanneming 
van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, bedoeld in artikel 1675/13 van het Gerechte-
lijk  Wetboek,  hetzij  om de  homologatie  van  de  minnelijke  aanzuiveringsregeling;  hij 
vroeg in geen geval de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid.

Het arrest, dat de beschikking van toelaatbaarheid van de eisers tot de collectieve rege-
ling van hun schulden ambtshalve herroept, schendt artikel 1675/15, §1, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1675/15, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de herroe-

ping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechte-
lijke  aanzuiveringsregeling  alleen  door  de  rechter  worden  uitgesproken  op 
verzoek van de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser. Noch 
die bepaling, noch enige andere bepaling machtigt de rechter om een dergelijke 
beslissing ambtshalve te nemen.

Het arrest herroept de beschikking van de toelaatbaarheid van de eisers tot de 
collectieve regeling van hun schulden, zonder dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, blijkt dat de herroeping van die beschikking is gevraagd 
door de schuldbemiddelaar of door een schuldeiser.

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 

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

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

11 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h.  Fettweis  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advo-
caten:  mrs. Kirkpatrick, De Bruyn en Van Ommeslaghe. 

Nr. 721

1° KAMER - 11 december 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEWIJSVOERING 
— ALGEMEEN - AKTE - HUUR - ONDERVERHURING - GEWONE HUUR - HERKWALIFICATIE 
DOOR DE BELASTINGADMINISTRATIE

Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het mechanisme van huur - onderverhuring, 
dat hierin bestaat dat een verhuurder de huurovereenkomsten waarbij hij zijn panden aan 
handelaars verhuurde, beëindigd heeft, die panden tegen dezelfde prijs verhuurd heeft 
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aan naasten, die ze voor dezelfde prijs aan dezelfde handelaars onderverhuurd hebben,  
als een gewone huur kwalificeert1. (Art. 344, § 1, W.I.B. 1992)

(C.en P. T. BELGISCHE STAAT, Min.v. Fin)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik onder het rolnummer 1997/FI/415.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1165, 1318, 1319, 1322 en 1753 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep stelt in substantie vast dat de eisers de huurovereenkomsten waarin 

zij hun panden aan handelaars verhuurden, hebben opgezegd,  dat de eisers die panden 
voor  dezelfde  prijs  hebben  verhuurd  aan  hun  dochter  en  schoondochter,  die  ze  voor 
dezelfde prijs aan dezelfde handelaars hebben verhuurd. Vervolgens verwerpt het hof van 
beroep, in het bestreden arrest, de hogere beroepen van de eisers en beslist aldus dat de 
belastingadministratie die "constructie van verhuur/onderverhuur" terecht gekwalificeerd 
heeft als "gewone huurovereenkomsten" tussen de eisers en de handelaars.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"de administratie voert te dezen aan dat er sprake is van veinzing; ... uit het geheel van 

de stukken van het dossier en uit het debat volgt dat die veinzing niet ten genoege van 
recht is  aangetoond,  zoals het openbaar ministerie  in zijn advies opmerkt;  (...) toch ... 
werden de partijen verzocht om debat te voeren over de mogelijke toepassing van artikel 
344, (§1,) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, binnen het kader van de 
verhoudingen  tussen  eigenaars,  hoofdverhuurders  en  onderverhuurders,  waarvan  hier 
sprake  is;  (...)  het  hof  (van  beroep)  oordeelt  dat  wanneer  de  fiscus  vaststelt  dat  een 
constructie van verhuur/onderverhuur, met medewerking van derden, is opgezet om de 
belasting te ontwijken of het bedrag ervan te verminderen, hij zich op de voormelde anti-
rechtsmisbruikbepaling kan beroepen en de overeenkomsten opnieuw kan kwalificeren als 
gewone huurovereenkomsten; (...) te dezen is voldaan aan de voorwaarde volgens welke 
de opnieuw gekwalificeerde verrichting en de oorspronkelijk gekwalificeerde soortgelijke 
gevolgen moeten hebben (vlg. Cass. 4 november 2005, A.R. F.04.0056.F); (...) te dezen 

1 Diezelfde dag is een tweede arrest, tussen dezelfde partijen, in dezelfde zin gewezen;
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kunnen de hoofdverhuur en de onderverhuur gekwalificeerd worden als gewone huur; ... 
de gevolgen van de akten worden nageleefd; ... zowel in het ene als in het andere geval 
hebben de (eisers) immers de wettelijke mogelijkheid om de gebruikers van hun goederen 
te dwingen de huur te betalen; (...) artikel 344, (§1), van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen 1992 is in dit geval wel degelijk van toepassing (vgl. Cass., 21 april 2005, 
A.R. F.03.0065.F) ".

Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest van het Hof van 21 april 2005, A.R. F.03.0065.F, waarnaar het bestreden 

arrest verwijst, beslist dat de feitenrechters (namelijk het Hof van Beroep te Bergen) hun 
beslissing dat de belastingadministratie  een juiste toepassing heeft  gemaakt  van artikel 
344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, naar recht verantwoorden, 
door, in dat geval, de overeenkomsten van verhuur/onderverhuur te herkwalificeren als 
gewone huurovereenkomsten.

In die zaak hadden de feitenrechters, zonder wat dat betreft door het cassatieberoep te 
zijn bekritiseerd, vastgesteld dat "de onderhandse akte van 30 juni 1993 (waarin de over-
eenkomsten van verhuur/onderverhuur waren vervat) (...) bepaalt dat de eigenaar, in geval 
van  achterstallige  betaling,  zijn  rechtsmiddel  bij  voorrang  tegen  de  onderverhuurder 
instelt" (vaststelling van de feitenrechters, weergegeven in het arrest van 21 april 2005).

De feitenrechters  hadden hieruit  afgeleid  dat,  in de herkwalificatie  door de admini-
stratie, "de gevolgen van de akten worden nageleefd; dat de (eisers) immers, zowel in het 
ene als in het andere geval,  de mogelijkheid hebben de b.v.b.a.  Comed (de onderver-
huurder) te dwingen de huur te betalen" (redengeving van de feitenrechters, weergegeven 
in het arrest van 21 april 2005).

Het bestreden arrest, dat beweert dat "de gevolgen van de akten worden nageleefd; ... 
zowel in het ene als in het andere geval hebben de (eisers) immers de wettelijke mogelijk-
heid  om de  gebruikers  van  hun goederen  te  dwingen  de  huur  te  betalen",  neemt  die 
redenen haast letterlijk over.

In tegenstelling tot de beslissing van het Hof van Beroep te Bergen dat tot het arrest van 
21 april 2005 aanleiding heeft gegeven, stelt het bestreden arrest evenwel niet vast dat de 
litigieuze overeenkomsten van verhuur en onderverhuur enig beding bevatten dat de eisers 
de mogelijkheid bood van de onderverhuurders te eisen dat zij de huur zouden betalen.

Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "overeenkomsten alleen gevolgen 
teweegbrengen tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen nadeel toe 
en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121". Die bepaling 
impliceert dat, behoudens strijdig beding, in een hoofdhuur, de verhuurder geen rechtsvor-
dering kan instellen tot betaling van de huur die een onderhuurder aan de hoofdhuurder 
verschuldigd is.

Artikel 1753 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk "de onderhuurder jegens de 
eigenaar slechts gehouden is ten belope van de prijs, die hij als onderhuurder verschuldigd 
is op het ogenblik van het beslag, en zonder dat hij zich op bij voorraad gedane betalingen 
kan beroepen", biedt de verhuurder, behalve in het bijzondere geval waarin meubelen uit 
het verhuurde goed in beslag genomen worden, niet de mogelijkheid om een rechtstreekse 
vordering in te stellen tegen de onderhuurder tot betaling van de huur die deze aan de 
hoofdhuurder verschuldigd is.

Noch de vaststelling dat de eisers de huurovereenkomsten hebben opgezegd waarin zij 
hun panden aan handelaars verhuurden, dat de eisers die panden voor dezelfde prijs aan 
hun dochter en schoondochter hebben verhuurd en dat zij deze voor dezelfde prijs aan 
dezelfde  handelaars  hebben  onderverhuurd,  noch  enige  andere  vaststelling  van  het 
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bestreden arrest  verantwoordt  naar recht de beslissing van het hof van beroep dat "de 
(eisers) de wettelijke mogelijkheid hebben om de gebruikers van hun goederen te dwingen 
de  huur  te  betalen"  (schending  van  de  artikelen  1165  en  1753  van  het  Burgerlijk 
Wetboek). Het bestreden arrest, dat uit die beslissing afleidt dat de overeenkomsten van 
verhuur en onderverhuur met toepassing van artikel  344, §1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 geherkwalificeerd konden worden als gewone huurovereen-
komsten, schendt derhalve ook die wetsbepaling.

Het  arrest,  dat  op zijn  minst  de  gegevens  niet  vermeldt  waaruit  het  afleidt  dat  "de 
(eisers) de wettelijke mogelijkheid hebben om de gebruikers van hun goederen te dwingen 
de huur te betalen", stelt het Hof in de onmogelijkheid om de beslissing van het arrest op 
haar wettigheid te toetsen. Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Indien het arrest, door te overwegen dat de (eisers) de wettelijke mogelijkheid hebben 

om de gebruikers van hun goederen te dwingen de huur te betalen", impliciet beslist dat 
de litigieuze overeenkomsten van verhuur en onderverhuur een bepaling bevatten die de 
eisers toestond om van de onderverhuurders de betaling van de huur te eisen, dan werpt 
het impliciet een betwisting op waarvan het bestaan in de conclusies van de partijen uitge-
sloten werd,  daar geen van de partijen betoogde dat de litigieuze overeenkomsten een 
dergelijk  beding bevatten,  maar  dat,  integendeel,  de  verweerder  zelf  in  zijn  conclusie 
erkende  dat,  krachtens  "de  rechtshandelingen  die  door  de  belastingplichtigen  gesteld 
worden... de hoofdverhuurder alleen rechten en verplichtingen (heeft) ten aanzien van de 
hoofdhuurder  en  dat  de  onderverhuurder  alleen  rechten  en  verplichtingen  (heeft)  ten 
aanzien van de hoofdhuurder". In die uitlegging schendt het arrest bijgevolg artikel 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskent het het algemeen rechtsbeginsel, beschik-
kingsbeginsel genaamd.

In  die  uitlegging  miskent  het  arrest  daarenboven  het  recht  van  verdediging  van  de 
eisers, aangezien het hen niet de gelegenheid heeft gegeven om het bestaan van een derge-
lijk beding te betwisten (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging).

In die uitlegging miskent het arrest de bewijskracht (i) van de huurovereenkomst van 1 
april 1992 tussen de eisers en mevrouw P.G. en van de onderverhuurovereenkomst die op 
31 maart 1992 tussen laatstgenoemde en de heer en mevrouw L.-C. werd gesloten betref-
fende het pand te Fléron, (ii) van de huurovereenkomst van 8 maart 1993 tussen de eisers 
en  mevrouw I.C.  en  van  de  onderverhuurovereenkomst  die  op  10  maart  1993  tussen 
laatstgenoemde  en de  heer  R.  L.  werd  gesloten  betreffende  het  pand  te  Luik,  rue  de 
Fétinne  57,  en  (iii)  van  de  huurovereenkomst  van  8  maart  1993  tussen  de  eisers  en 
mevrouw I.C. en van de onderverhuurovereenkomst die op 10 maart 1993 tussen laatstge-
noemde en de heer J.C. werd gesloten betreffende het pand te Luik, rue de Fétinne 55. Het 
arrest geeft aan die akten immers een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan en beslist dat die akten een dergelijk beding bevatten, terwijl deze er niet in 
staat (schending van de artikelen 1318, 1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 23, §4, en, voor zover nodig, 16 van de wet van 22 juli 1993 houdende 

fiscale en financiële bepalingen;
- voor  zover  nodig,  artikel  2  van het  koninklijk  besluit  van 22 september  1993 tot 

uitvoering van artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële 
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bepalingen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest past artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992 toe op de litigieuze overeenkomsten van verhuur en onderverhuur.
Grieven
Artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 vloeit voort uit 

artikel 16 van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen. Luidens 
artikel 23, §4, van dezelfde wet, is die bepaling "van toepassing op de akten die vanaf 31 
maart 1993 zijn gesloten".

Uit de processtukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de litigieuze over-
eenkomsten gesloten zijn vóór 31 maart 1993 : (i) wat betreft het pand te Fléron : op 31 
maart  1992, met ingang van 1 april 1992 voor de onderverhuurovereenkomst,  en op 1 
april 1992 voor de huurovereenkomst; (ii) wat betreft de twee panden te Luik : op 8 maart 
1993, met uitwerking op 1 april 1993 voor de twee huurovereenkomsten, en op 10 maart 
1993, met uitwerking op 1 april 1993 voor de twee onderverhuurovereenkomsten.

Het bestreden arrest heeft  artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen bijgevolg niet op die overeenkomsten van toepassing kunnen verklaren (schending 
van artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen 
en, voor zover nodig, artikel 16 van dezelfde wet).

Gesteld dat er, voor de overeenkomsten van verhuur en onderverhuur met betrekking 
tot de panden te Luik, eerder verwezen moet worden naar de datum waarop ze zijn inge-
gaan, met name 1 april 1993, dan naar de datum waarop ze zijn ondertekend - quod non -, 
dan kon het bestreden arrest artikel  344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen niet op die overeenkomsten van toepassing verklaren zonder de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet te schenden. Artikel 16 van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en 
financiële bepalingen heeft immers niet alleen artikel 344, §1, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 ingevoerd, maar heeft ook artikel 345 van hetzelfde wetboek 
aangevuld teneinde de belastingplichtigen de gelegenheid te geven aan de administratie 
een  "voorafgaand  akkoord"  aan te  vragen  over  de  vraag  of,  "voor  de  toepassing van 
artikel 344, § 1, de juridische kwalificatie wel aan rechtmatige financiële of economische 
behoeften  beantwoordt"  (art.  345,  §1,  eerste  lid,  nieuw 5°,  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen 1992, ingevoerd bij de wet van 22 juli 1993). Artikel 23, §4, van de 
wet van 22 juli 1993 bepaalt dat die mogelijkheid ingevoerd zou worden "op een door de 
Koning ... bepaalde datum, en uiterlijk op 31 december 1993". Die datum werd vastge-
steld op 1 oktober 1993 door het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot uitvoering 
van artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen 
(art. 2). Het Arbitragehof heeft in zijn arrest 77/2006 van 17 mei 2006, op een prejudiciële 
vraag, beslist dat artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en finan-
ciële bepalingen een discriminatie invoert  "tussen, enerzijds, de belastingplichtigen die 
een verrichting uitvoerden tussen 31 maart  1993 en de datum bepaald door het besluit 
bedoeld in artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 1993 en, anderzijds, de belastingplich-
tigen die een verrichting uitvoerden na die laatste datum, nu aan de eerste categorie de 
rechtszekerheid wordt ontzegd die de procedure van het voorafgaande akkoord beoogt en 
die  door  de  wetgever  zelf  als  het  noodzakelijk  corollarium  van  de  mogelijkheid  tot 
herkwalificatie werd beschouwd", en dat, bijgevolg, "artikel 23, §4, van de wet van 22 juli 
1993 houdende fiscale en financiële bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
schendt,  doordat  het  artikel  16  van  dezelfde  wet  van  toepassing  maakt  op  de  akten 
gesloten vóór de datum waarop de ermede verband houdende toepassing van artikel 345 
van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992  in  werking  is  getreden".  Het 
bestreden  arrest,  dat  artikel  344,  §1,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
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toepast op overeenkomsten die gesloten zijn vóór 1 oktober 1993, schendt derhalve de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet (schending van die grondwetsbepalingen en, voor 
zover nodig, van artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot uitvoering 
van  artikel  23,  §  4,  van  de  wet  van  22  juli  1993  houdende  fiscale  en  financiële 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Beide onderdelen samen
Het  middel  verwijt  het  bestreden  arrest  dat  het  de  door  de  eisers  gesloten 

akten, met toepassing van artikel 344, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992, herkwalificeert.

Het arrest, dat, met verwijzing naar een eerder arrest van heropening van het 
debat,  eerst  vaststelt  dat  "de  (eisers),  die  verschillende  handelsruimten  aan 
natuurlijke personen verhuurden, aan de fiscus verklaarden dat zij, voor de litigi-
euze  belastingjaren,  de  voormelde  huurovereenkomsten  hebben  opgezegd  en 
dezelfde  goederen  vervolgens  voor  dezelfde  prijs  verhuurd  hebben  aan  hun 
dochter en aan hun schoondochter, die deze goederen, ook voor dezelfde prijs, 
aan dezelfde handelaren hebben onderverhuurd", beslist vervolgens "dat het wel 
degelijk om verschillende akten gaat die een zelfde verrichting tot stand brengen; 
dat er te dezen op zijn minst is voldaan aan de voorwaarde volgens welke, in 
dergelijke  omstandigheden,  de  opnieuw  gekwalificeerde  verrichting  en  de 
oorspronkelijk gekwalificeerde soortgelijke gevolgen moeten hebben";  "dat  de 
verwanten van de (eisers)  geen belang stelden in het  genot van de betrokken 
ruimten en dat zij daarenboven geen enkele rol gespeeld hebben in de verhuur 
van de eerste verdieping van het pand gelegen in de rue de Fétinne, 55, waarbij 
het enige noemenswaardige kenmerk dat het van de andere verhuurde ruimten 
onderscheidde, hierin bestond dat er geen risico bestond op een verhoging van de 
belasting op die ruimte, aangezien de huurder het niet voor zijn handelsactiviteit 
gebruikte", en dat de eisers "geen enkele gewettigde financiële of economische 
behoefte kunnen aantonen; dat, integendeel, de raadsman van de (eisers) op de 
terechtzitting  uitdrukkelijk  gezegd  heeft  dat  zij  om fiscale  motieven  gekozen 
hadden voor een verschillende huurregeling voor die eerste verdieping en voor 
de andere verhuurde ruimten".

Die overwegingen, waarop het middel geen kritiek uitoefent, volstaan om de 
beslissing waarbij  het arrest  artikel  344, §1, op de litigieuze akten toepast,  te 
verantwoorden.

Geen van de onderdelen van het middel kan tot cassatie leiden, alle zijn ze dus 
doelloos en, bijgevolg, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Tweede middel
Het middel betoogt dat het bestreden arrest artikel 344, §1, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992 niet kon toepassen op de litigieuze akten die 
vóór 31 maart 1993 zijn gesloten.

Het onderzoek van het middel zou het Hof verplichten om de vaste datum te 
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onderzoeken die deze akten ten aanzien van de belastingadministratie  hebben 
verkregen, waartoe het niet bevoegd is.

Het middel is niet ontvankelijk.
Aangezien het middel niet ontvankelijk is om een reden eigen aan de cassatie-

procedure, bestaat er geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële 
vraag te stellen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, 

afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 

Nr. 722

1° KAMER - 11 december 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - 
OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK - ACTIVITEIT IN FRANKRIJK - ONTSLAG - NIET-
CONCURRENTIEVERGOEDING - BELASTING IN BELGIË - ARTIKEL 11.1 - SOORTGELIJKE 
BEZOLDIGING - BEGRIP - GEVOLG

Het  arrest  is  naar  recht  verantwoord,  wanneer  het  beslist  dat  de  vergoeding  die  een 
persoon,  die  in  Frankrijk  gewerkt  heeft,  na  zijn  ontslag  ontvangt  als  geldelijke 
tegenprestatie voor het in zijn arbeidsovereenkomst opgenomen niet-concurrentiebeding, 
een soortgelijke bezoldiging is in de zin van artikel 11.1, Overeenkomst 10 maart 1964 
tussen België  en Frankrijk  tot  voorkoming van dubbele  belasting  en tot  regeling  van  
wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen.

(H. T. BELGISCHE STAAT, Min.v.Fin) 

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0095.F – F.07.0114.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  20  september  2007 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser  heeft  in de zaak met nummer F.07.0114.F volgend middel  aange-

voerd.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 11, §1, en 18 van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorko-
ming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische 
bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel en goed-
gekeurd bij de wet van 14 april 1965.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest merkt het volgende op:
"De (verweerder), ingenieur, is op 1 mei 1983 aangeworven door een Franse vennoot-

schap, de naamloze vennootschap C.E.M. om in Frankrijk te gaan werken. Hij vestigde 
zich in Frankrijk om er zijn beroep uit te oefenen;

Hij werd op 11 september 1985 ontslagen door de naamloze vennootschap C.G.E.E. 
Alsthom, die de activiteiten van de naamloze vennootschap C.E.M. had overgenomen, en 
kwam meteen terug naar België;

Hij  maakte  zijn  zaak  aanhangig  bij  de  werkrechtersraad  en  vorderde  de  financiële 
tegenprestatie voor het in de arbeidsovereenkomst  opgenomen concurrentiebeding.  Het 
Hof van  Beroep te  Parijs  heeft  in  een arrest  van  9 mei  1989 de gewezen  werkgever 
veroordeeld om aan de [verweerder] een bedrag van 85.200 FF te betalen "als geldelijke 
tegenprestatie  voor  het  in  de  arbeidsovereenkomst  van  de  loontrekkende  opgenomen 
concurrentiebeding, met de interest, tegen de wettelijke interestvoet, die gold op de datum 
van inleiding van het geding". Ter uitvoering van dat arrest werd hem in 1992 een bedrag 
van 720.000 BEF uitbetaald, d.i. de vergoeding die hem van januari tot december 1986, 
terwijl hij opnieuw in België woonde, had moeten zijn uitbetaald indien het geschil niet 
was gerezen". 

Het bestreden arrest beslist daarna als volgt :
"De Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting 

definieert het begrip 'concurrentiebeding' niet. Volgens artikel 22 heeft dat begrip bijge-
volg de betekenis die het Belgisch interne recht eraan geeft;

- In het Belgisch interne recht kan de ondertekening van een concurrentiebeding in een 
arbeidsovereenkomst  niet  los  van  de  arbeidsverhouding  zelf  beschouwd  worden.  De 
vergoedingen die ten gevolge van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurren-
tiebeding worden uitbetaald, zijn bijgevolg belastbaar als vergoedingen die verkregen zijn 
wegens of naar aanleiding van de stopzetting van de arbeid of de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 93, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 en dus, meer in het algemeen, als bezoldigingen (...);

- Dit is overigens ook het standpunt van de administratie in haar commentaar bij de 
interne Belgische wet,  waarbij  zij verwijst  naar het voormelde arrest van het hof [van 
beroep] van 29 maart 1996 (Com. W.I.B. nr. 31/18.4) ";

en beslist als volgt :
"De litigieuze niet-concurrentievergoeding vormt volgens het hof [van beroep], voor de 

toepassing van artikel 11, paragraaf 1, van de Overeenkomst, dus 'soortgelijke bezoldi-
gingen',  wat  haar  automatisch  uitsluit  uit  het  toepassingsgebied  van  artikel  18  van 
diezelfde overeenkomst".

Grieven
Hoewel  de litigieuze niet-concurrentievergoeding wel  degelijk deel uitmaakt  van de 

"soortgelijke  vergoedingen" in de zin van  artikel  11,  §1,  van de Overeenkomst,  volgt 
hieruit evenwel niet automatisch dat voornoemd artikel 11, §1, daadwerkelijk kan worden 
toegepast en, bijgevolg, evenmin dat de toepassing van artikel 18 van dezelfde overeen-
komst noodzakelijkerwijs uitgesloten is.

Artikel 11, §1, van de Overeenkomst bepaalt dat, "onder voorbehoud van de bepalingen 
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van de artikelen 9, 10 en 13 van deze Overeenkomst, de salarissen, lonen en andere soort-
gelijke bezoldigingen slechts belastbaar zijn in de verdragsluitende Staat op het grondge-
bied waarvan de persoonlijke activiteit, die de bron van deze inkomsten is, wordt uitgeoe-
fend ", en artikel 18 van dezelfde overeenkomst bepaalt dat "voor zover de vorenstaande 
artikelen van deze overeenkomst niet anders luiden, de inkomsten van de verblijfhouders 
van één van beide verdragsluitende Staten slechts in deze Staat belastbaar zijn".

Net als de "soortgelijke bezoldigingen", die luidens artikel 11, §1, alleen belast kunnen 
worden op grond van de artikelen 9, 10 en 13 van de overeenkomst, kan de niet-concur-
rentievergoeding  buiten  de  toepassing  van  voormeld  artikel  11,  §1,  vallen  en  belast 
worden overeenkomstig voormeld artikel  18, dat residueel van toepassing is,  omdat er 
wegens de aard zelf van die vergoeding geen "verdragsluitende Staat" kan worden aange-
wezen  "op  het  grondgebied  waarvan  de  persoonlijke  activiteit,  die  de  bron  (van  die 
vergoeding) is", wordt uitgeoefend.

Wat dat betreft volgt zowel uit de tekst als uit de geest van artikel 11, §1, dat die bepa-
ling van toepassing is op de "soortgelijke bezoldigingen", die voortvloeien uit de uitoefe-
ning zelf van een beroepsactiviteit op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, op 
het tijdstip dat ze ontvangen worden.

De tekst van die bepaling, die voor het werkwoord "uitoefenen" de tegenwoordige tijd 
gebruikt, stelt de "soortgelijke vergoedingen" voor als een tegenprestatie voor de uitoefe-
ning van de activiteit.

Welnu, een niet-concurrentievergoeding beloont niet de uitoefening van een activiteit 
maar, integendeel, de niet-uitoefening van een activiteit,  aangezien ze verkregen wordt 
door de nakoming van de verplichting om iets niet te doen; dit is te dezen beslist het 
geval, zoals blijkt uit de collectieve arbeidsovereenkomst "Metaalnijverheid (ingenieurs 
en kaderleden) - Overeenkomst 3025" die als grondslag heeft gediend voor de berekening 
van de litigieuze niet-concurrentievergoeding en die, in artikel 28, laatste lid, bepaalt dat 
"de hiervoor vermelde maandelijkse vergoeding de tegenprestatie vormt voor het concur-
rentiebeding  en  niet  langer  verschuldigd  is  in  geval  van  niet-naleving  door  de 
betrokkene".

In tegenstelling tot een beëindigingsvergoeding, die rechtstreeks verband houdt met de 
beroepsactiviteit  die  op het  ogenblik  van  de  beëindiging  van  de  arbeidsovereenkomst 
uitgeoefend wordt en die verschuldigd is wegens het feit zelf van de beëindiging van die 
overeenkomst, ontvangt de ontslagen werknemer de niet-concurrentievergoeding niet op 
de datum van de stopzetting van de arbeid, maar op een later tijdstip, in de mate waarin 
hij de niet-concurrentieverplichting in de betrokken sector naleeft.

Zo volgt ook uit de geest van artikel 11, §1, zoals het met toepassing van artikel 24, §2, 
van de Overeenkomst, onder de aandacht is gebracht door de gemengde commissie die 
krachtens artikel 24, §4, is opgericht en op 30 en 31 maart 2004 te Brussel vergaderd 
heeft, dat de Belgische en de Franse fiscale overheden "zich bovendien zeer terughoudend 
opstellen wat betreft de onbeperkte toepassing, op het geheel van de betrokken toeslagen 
en vergoedingen, van artikel 11 van de Frans-Belgische Overeenkomst, waarvan de tekst 
de inkomsten die geen rechtstreeks verband met de uitoefening van een beroepsactiviteit 
vertonen,  uitsluiten  van  de  toepassing  van  dat  artikel;  in  dergelijke  omstandigheden 
passen zij derhalve het residuele artikel toe (artikel 18 van de Frans-Belgische Overeen-
komst),  een oplossing die ook in het kader van de Frans-Amerikaanse en Frans-Britse 
Overeenkomsten wordt toegepast (...); de Belgische en de Franse fiscale overheden dienen 
in elk geval hun beider goedkeuring te geven met betrekking tot: de toepassing van artikel 
18 van de Overeenkomst op de niet-concurrentievergoedingen, die in de eerste plaats tot 
doel hebben het gebrek aan inkomsten te vergoeden dat ontstaan is uit het nakomen van 
de verbintenis om geen of slechts een gedeeltelijke beroepsactiviteit uit te oefenen".
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Op  grond  van  het  voorgaande  valt  een  niet-concurrentievergoeding  niet  onder  de 
toepassing van artikel 11, §1, van de Overeenkomst, maar wel van artikel 18 (residueel 
artikel),  dat  de  bevoegdheid  om te  belasten  uitsluitend  toekent  aan  de  Staat  van  de 
verblijfhouder, in dit geval België.

Het Hof van Beroep te Brussel schendt derhalve de artikelen 11, § 1, en 18 van de 
Overeenkomst, in zoverre het beslist dat "de litigieuze niet-concurrentievergoeding, voor 
de toepassing van artikel  11, paragraaf 1, van de Overeenkomst,  volgens het hof [van 
beroep]  dus  'soortgelijke  bezoldigingen'  vormt,  wat  haar  automatisch  uitsluit  uit  het 
toepassingsgebied van artikel 18 van diezelfde overeenkomst".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Er bestaat grond tot voeging van de cassatieberoepen, die op de algemene rol 

zijn ingeschreven onder de nummers F.07.0095.F en F.07.0114.F, en die tegen 
hetzelfde arrest zijn gericht.

(...) 
B. Over de zaak nr. F.07.0114.F :
Artikel 11.1 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frank-

rijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse admi-
nistratieve  en  juridische  bijstand  inzake  inkomstenbelastingen,  bepaalt  dat  de 
salarissen, lonen en andere soortgelijke bezoldigingen slechts belastbaar zijn in 
de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de persoonlijke activiteit, 
die de bron van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend.

Het arrest stelt vast dat de verweerder in Frankrijk gewerkt heeft en dat hij na 
zijn ontslag,  met  toepassing van een in zijn arbeidsovereenkomst  opgenomen 
concurrentiebeding, een vergoeding ontvangen heeft als geldelijke tegenprestatie 
voor dat beding.

Het arrest  wijst er daarenboven op dat het belastingjaar  waarop het  geschil 
betrekking heeft, het aanslagjaar 1993 is, dat viel vóór de regeling die is inge-
voerd  door  de  in  artikel  24  van  de  Overeenkomst  bedoelde  gemengde 
commissie.

Het arrest dat, met toepassing van artikel 22 van de Overeenkomst, vermeldt 
dat "dat begrip heeft de betekenis die het Belgisch interne recht eraan geeft ", 
beslist vervolgens dat "in het Belgisch interne recht, de ondertekening van een 
concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst niet los van de arbeidsverhou-
ding zelf beschouwd kan worden. De vergoedingen die ten gevolge van een in de 
arbeidsovereenkomst  opgenomen  concurrentiebeding  worden  uitbetaald,  zijn 
bijgevolg belastbaar als vergoedingen die verkregen zijn wegens of naar aanlei-
ding van de stopzetting van de arbeid of de beëindiging van een arbeidsovereen-
komst en dus, meer in het algemeen, als bezoldigingen".

Het arrest beslist om die redenen wettig dat de door de verweerder ontvangen 
vergoeding  een  soortgelijke  vergoeding  is  in  de zin van artikel  11.1.  van de 
Overeenkomst en dat ze niet belastbaar is in België.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
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Het Hof
Voegt de zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers 

F.07.0095.F en F.07.0114.F.
(...)
Uitspraak doend in de zaak nr. F.07.0114.F F.07.0095.F van de algemene rol:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

11 december 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat:  mr. De Bruyn.

Nr. 723

1° KAMER - 12 december 2008

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - BESTAAN - BEOORDELING 
- TIJDSTIP - VERDWIJNING - GEVOLG - SCHENKINGEN

2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKINGEN - OORZAAK - BESTAAN - 
BEOORDELING - TIJDSTIP - VERDWIJNING - GEVOLG

3º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKINGEN - OORZAAK - BEGRIP

4º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKINGEN - GELDIGHEID - BEWEEGREDEN 
VAN DE SCHENKER - LATERE VOORVALLEN - GEVOLG - HERROEPING

1º en 2° Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artt. 1108 en 1131 B.W. moet in  
beginsel  worden  beoordeeld  op  het  ogenblik  van  de  totstandkoming  van  de 
rechtshandeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is1; de latere verdwijning ervan heeft 
in de regel geen gevolgen voor de geldigheid van de rechtshandeling; dit geldt ook voor 
schenkingen onder de levenden. (Artt. 1108 en 1131, B.W.)

3º  De  oorzaak  van  een  schenking  onder  de  levenden  ligt  niet  uitsluitend  in  het 
begiftigingsoogmerk  van de schenker  maar  in  de  doorslaggevende beweegreden die 
hem ertoe gebracht heeft de gift of de schenking te doen2. (Art. 894, B.W.)

4º Het loutere feit dat latere voorvallen niet sporen met de hoofdzakelijke beweegreden die 
de schenker had aangezet de schenking te doen,  tast op zich de geldigheid van de  
schenking niet aan, onverminderd de mogelijkheid een geldige schenking te herroepen 
wegens niet-vervullen van een voorwaarde of wegens ondankbaarheid. (Art. 953, B.W.)

(V. T. L.)

ARREST

(A.R. C.06.0332.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 24 sept. 2007, AR C.06.0107.F, A.C., 2007, nr.428.
2 Zie Cass., 16 nov. 1989, AR 8402, A.C., 1989-90, nr. 169 en Cass., 21 jan. 2000, AR C.98.0335.F, 
A.C., 2000, nr. 56.
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Het cassatieberoep  is  gericht  tegen een arrest,  op 9 februari  2006 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent.

Voorzitter Ivan Verougstraete 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 894, 953, 1108, 1131 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het de vordering van de verweerder gegrond verklaart in 

zoverre gesteund op het verval van de oorzaak of beweegreden van de schenkingen.
Het  verantwoordt  zijn  beslissing  met  de  overwegingen  dat:  "Wat  het  door  de 

(verweerder)  ingeroepen  verval  van  de  doorslaggevende  oorzaak  van  de  schenkingen 
betreft.  Wanneer de doorslaggevende beweegreden van de schenking door een voorval 
buiten de wil van de schenker vervalt of verdwijnt, kan de (feiten-)rechter vaststellen dat 
die schenking vervallen is, als zij, volgens de bewoordingen zelf van die beschikking of 
volgens de uitleg van de wil van de schenker, onlosmakelijk is verbonden met de omstan-
digheden die eraan ten gronde lagen en die haar enige reden van bestaan uitmaken. De 
oorzaak  van  een  rechtshandeling  is  de  beslissende  of  doorslaggevende  beweegreden 
ervan.  Als  oorzaak van een schenking fungeert  steeds de wil  om iemand (te deze de 
(eiseres)) kosteloos te bevoordelen, alsmede de doorslaggevende beweegreden van deze 
vrijgevigheid.  De  (verweerder)  haalt  aan  dat  deze  determinerende  beweegreden  was 
gelegen in zijn (eerlijke) bedoeling om mits de door hem verleende, grote financiële hulp 
de relatie van de partijen te bestendigen naar een samenwoning toe van het gezin in de 
nieuwe woning, die daartoe eerst volledig werd aangepast en gerenoveerd. 

2. f.1° Het is vooreerst aannemelijk dat de relatie tussen partijen zonder merkbare hape-
ringen is verlopen, drie jaar lang heeft geduurd, waarbij de impact en het belang van de 
(verweerder) in zekere mate toenam. Zoals gezegd was de (verweerder), vijf jaar jonger 
dan de (eiseres), met de (eiseres), die veel meer levenservaring bezat, aan zijn eerste seri-
euze  liefdesrelatie  toe.  De  (eiseres)  geeft  de  liefdesrelatie  (sinds  1997)  met  de 
(verweerder) toe. Zij ontmoetten elkaar (minstens) elk weekend, bij voorkeur op zaterdag 
(avond). De (eiseres) ging duidelijk akkoord met de aankoop in 1999 van de dure woning 
te Knokke-Heist, want, alhoewel zij niet aantoont alleen, met hypotheeklening en/of hulp 
van haar ouders een dergelijke aankoop te kunnen financieren, heeft zij toch de authen-
tieke aankoopakte laten verlijden (op haar naam) en ging zij een hypothecair krediet aan 
betreffende deze woning van nog geen vierde van de totale aankoopsom en de kosten (...). 
Vervolgens  is de (eiseres) eveneens akkoord gegaan  om verfraaïngs-  en verbouwings-
werken aan de woning te laten uitvoeren. Er werd daartoe een architect aangezocht en 
tijdens de werken werd de woning blijkbaar  niet  bewoond,  wat  wel  meer  gebeurt.  Er 
wordt  door partijen niet  voorgehouden dat de woning tijdens de werken  hoe dan ook 
bewoonbaar zou zijn geweest. De (verweerder) verkreeg bovendien, zoals reeds gezegd, 
volmacht op de rekening van de (eiseres). Er wordt zelfs niet beweerd, laat staan aange-
toond,  dat deze volmacht  om een of andere reden alleen maar  nodig was  bij/voor  de 
verbouwingswerken en de volmacht alleen in dat kader mocht worden aangewend. Het 
verlenen van een volmacht geeft  in de regel trouwens duidelijk blijk van een dermate 
groot vertrouwen dat het gewoonlijk niet gebeurt, althans niet aangewezen is, tussen part-
ners wier relatie op losse schroeven staat. Verder kreeg de (verweerder) een automatisch 
bedieningstoestel voor de garagepoort van de woning te Knokke-Heist (...) en kon hij dus 
op elk ogenblik binnen in de woning (tot wanneer de (eiseres) na de breuk tussen partijen 
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de toegangscode veranderde - ook een sleutel geeft trouwens geen garantie wanneer één 
der partners de sloten wijzigt). Ook de fiets van de (verweerder) bevond zich reeds in de 
garage van deze woning (...). Verder zijn al de ereloonnota's van de architect gericht aan 
(de verweerder) en (de eiseres) en het overzicht eindafrekening van de architect vermeldt 
als bouwheer (de verweerder) en (de eiseres). Niet alle facturen van de verbouwing staan 
op naam van de (eiseres) alleen. Er zijn ook facturen op naam van de (verweerder). Zo 
zijn onder meer bepaalde facturen van Construct Glas betrekkelijk de woning in kwestie 
gericht zowel aan de (eiseres) als aan de (verweerder) (...). De (eiseres) heeft nooit gepro-
testeerd tegen het feit dat de (verweerder) mede werd vermeld/beschouwd als bouwheer 
en opdrachtgever  der werken.  De (verweerder)  heeft  tevens actief meegewerkt  aan de 
ganse verhuis  van de (eiseres) naar de woning te Knokke-Heist,  omstreeks mei  2000, 
wanneer de verbouwingswerken beëindigd waren. De (eiseres) houdt thans voor dat de 
relatie met de (verweerder) in haar ogen soms moeilijk verliep, dat hun levensideeën en 
persoonlijkheid niet bij elkaar pasten, de (verweerder) opdringerig, bemoeiziek en agres-
sief was en dat zij niet werd aanvaard door zijn moeder. De (eiseres) verschaft evenwel 
geen enkel nader detail hiervan (behoudens dan van de feiten die zij meende te kunnen 
aangrijpen om de relatie tussen de partijen ineens te beëindigen (...)). Er blijkt zeker niet 
dat de (eiseres) aan de (verweerder) tijdens de relatie, die toch drie jaar heeft geduurd, 
ooit  klaar  en duidelijk  heeft  gemaakt  dat  zij  de  bestendiging  van  deze relatie  met  de 
(verweerder) eigenlijk niet zag zitten, zoals zij thans voorhoudt. Ondertussen bleef zij ook 
diens giften en schenkingen zonder enig probleem aannemen. Enig verzet daartegen in 
hoofde van de (eiseres) blijkt niet. 

2. f.2° De beëindiging van de relatie door de (eiseres) en het tijdstip ervan komen in 
haren hoofde nogal berekend over. De door de (eiseres) supra onder 2. f.1° voorgehouden 
spanningen,  de  handelingsgebreken  en  karakterfouten  in  hoofde  van  de  (verweerder), 
worden  door  de  (eiseres),  zoals  voorzegd,  niet  nader  gedefinieerd  noch  aannemelijk 
gemaakt. De relatie bleef in de ogen van de (verweerder) goed verlopen. Er blijken, zoals 
gezegd, geen haperingen of strubbelingen. De (eiseres) toont niet aan dat de (verweerder) 
agressief was en aan haar goederen moedwillig beschadigingen aanbracht. Zelfs het door 
de (eiseres) overgelegd, zonder gevolg gerangschikt strafdossier met notitienummer BG 
53.18.4264-00 levert daar het bewijs niet van. De (verweerder) nuanceert de voorstelling 
van zaken van de (eiseres) door erop te wijzen dat hij  meehielp in de verhuis van de 
(eiseres)  naar  de  nieuwe  woning.  Dat  bij  het  versjouwen  van  een  (zware)  kast,  deze 
omviel waardoor schade werd toegebracht aan een deurpaneel van deze kast, waarbij een 
liefdesbrief uit de kast viel ten gevolge waarvan de (verweerder) zich opwond en uitleg 
vroeg  aan  de  (eiseres).  Volgens  de  (eiseres)  is  de  (verweerder)  aldus  gestoten  op 
brieven/documenten van een oude relatie. De (eiseres) liet vervolgens de (verweerder) de 
ganse  verhuizing  afwerken.  Op  dat  ogenblik  waren  ook  de  verbouwingswerken,  met 
uitzondering van één ereloonnota van de architect,  betaald en daarna stelde zij  in mei 
2000 ineens een einde aan de relatie met de (verweerder). De (verweerder) kreeg aldus 
niet  eens meer de kans om op zijn beurt zijn intrek in de woning te Knokke-Heist te 
nemen. Volgens de (verweerder) heeft de (eiseres) hem alsdan ineens gedumpt omdat zij 
(financieel en materieel) genoeg van hem had kunnen verkrijgen en hem niet meer nodig 
had.  In  alle  geval  blijkt  niet  afdoende  dat  de  beweerde  fouten/gebreken  van  de 
(verweerder)  een  plotse  beëindiging  van  de  drie  jaar  durende  relatie  zouden  hebben 
genoodzaakt in hoofde van de (eiseres). 

2. f.3° Er zijn voldoende aanwijzingen dat de (verweerder) niet 'zomaar' de (eiseres) 
wou  helpen  en  bijstaan  door  haar  quasi  de  volledige  aankoopsom  en  kost  van  het 
verbouwen  van  de  woning  te  schenken,  zoals  de  (eiseres)  wil  voorhouden.  Dat  de 
(verweerder) niet  'zomaar'  wou schenken blijkt  vooreerst  uit  het feit  dat  notaris Pierre 
Vander Stichele met standplaats te Moorsele, op verzoek van de (verweerder), aanvanke-
lijk een ontwerpakte heeft opgesteld (...) tot aankoop van de kwestieuse woning in onver-
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deeldheid door beide partijen en waarin de volgende clausule is opgenomen: 'De heer S. 
L. en Mevrouw R.V., beiden voornoemd, die terstond verklaren, en dit mede op uitdruk-
kelijk verzoek van de verkopers, deze aankoop te doen en te aanvaarden, samen voor de 
geheelheid en elk onverdeeld voor de helft, met uitdrukkelijk beding van aanwas van het 
vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende van hen beiden. Dit ten titel van ruil-
overeenkomst en kansovereenkomst onder de hierna bepaalde voorwaarden en zonder dat 
ingevolge de bedongen aanwas de rechthebbende iets zou verschuldigd zijn aan de erfge-
namen  van  de  eerstoverleden  koper.  De  beide  kopers  ontzeggen  zich  het  recht  dit 
gekochte goed te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, tenzij met toestemming van 
de mede-koper ...'. Evenmin kan uit het feit dat de (verweerder) vermogend was en graag 
zijn geld toonde niet zomaar afgeleid worden hetgeen de (eiseres) wil voorhouden. De 
(verweerder) stelt overigens dat hij het leeuwenaandeel van zijn middelen heeft aange-
sproken voor de aankoop en verbouwing van de woning te Knokke-Heist. Niet alleen zijn 
huis in Sint-Martens-Latem heeft hij verkocht maar ook zijn spaargelden heeft hij aange-
sproken (...). De (verweerder) mag dan wel vermogend zijn geweest, er zijn zeker onvol-
doende aanwijzingen dat de (verweerder) dermate vermogend was dat hij het nauwelijks 
financieel  zou  voelen  en  het  zich  kon  veroorloven  de  prijs  van  een  dure  woning  te 
Knokke-Heist zomaar weg te geven.

2.  f.4°  Vast staat  dat  de (verweerder)  heeft  gevraagd  aan de (eiseres) om samen te 
wonen.  Volgens  beide  partijen  heeft  de  (verweerder)  immers  eerst  aan  de  (eiseres) 
gevraagd om in Roeselare te gaan samenwonen,  maar de (eiseres) is daar toen niet op 
ingegaan omdat, zo heeft de (verweerder) begrepen, de afstand te ver was (zij werkte aan 
de kust). De (verweerder) hield verder vast aan zijn intentie tot samenwonen en stelt dat 
het precies om het beletsel van deze grote afstand te ondervangen is dat vervolgens werd 
uitgekeken naar een woning die aan de kust was gelegen, wat uiteindelijk de woning te 
Knokke-Heist aan de (...) is geworden, waarmee de (eiseres) akkoord is gegaan. Volgens 
de (verweerder) is hij blijven schenkingen doen (deels indirect door betaling van verbou-
wingswerken/materialen)  teneinde de relatie te bestendigen naar een samenwoning toe 
vermits in zijn ogen de relatie wel goed was en er zelfs vooruitgang in stak (cf supra punt 
2. f.1°), terwijl de (eiseres) hem niet voldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij onder geen 
enkel beding met hem wou samenwonen, evenmin als dat zij hem voldoende duidelijk 
heeft gemaakt dat zij hem eigenlijk niet de 'ware' vond (cf supra punt 2. f.1°). De (eiseres) 
is ook eerder vaag in haar bewering dat zij de (verweerder) wel duidelijk zou hebben 
gemaakt  dat  samenwoning  met  hem uitgesloten  was.  Wanneer  zij  met  hem niet  wou 
samenwonen in Roeselare sluit dat immers niet uit dat samenwoning elders (dicht bij haar 
werk, aan de kust) wel mogelijk is. Ook sluit de aankoop op haar naam alleen op zich niet 
uit dat de (verweerder),  nadat de woning na verbouwing terug bewoonbaar  werd daar 
eveneens zijn intrek in zou kunnen nemen. Ook het feit dat hij voordien met de (eiseres) 
nog niet samenwoonde sluit op zich elke mogelijke samenwoning naar de toekomst toe 
niet  uit.  Volgens de (verweerder)  heeft  de (eiseres) hem nooit  duidelijk op de hoogte 
gesteld van beletsels tegen het verder bestendigen en uitbouwen van hun relatie naar een 
samenwoning  toe  aan  de  kust  en  dit  totdat  zij  hem  ineens  dumpte.  De  gedane 
giften/schenkingen kunnen aangenomen worden als voor de (verweerder) onlosmakelijk 
verbonden met de verdere bestendiging en uitbouw van de relatie naar een samenwoning 
toe in de woning te Knokke-Heist, aan welke betrachtingen de (eiseres) ineens, los van 
zijn  wil  en  vermogen,  een  bruusk  en  nogal  berekend  einde  heeft  gesteld.  Indien  de 
(verweerder)  de  houding  van  de  (eiseres)  ten  aanzien  van  hem  beter  had  kunnen 
inschatten, wat hem door de hiervoor geschetste houding van de (eiseres) werd belet, dan 
had  hij  onvermijdelijk  de  geldkraan  niet  opengezet  maar  dicht  gehouden.  Voor  de 
(verweerder) was het derhalve absoluut niet zo dat hij in de wetenschap van enig niet-
akkoord  van  de (eiseres),  in een voor  hem merkbaar  sputterende relatie (het  was  zijn 
eerste) per se geld wou pompen om haar te doen capituleren voor zijn betrachtingen en 
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waarbij zijn giften ergens het midden zouden houden tussen volkomen belangeloos uitge-
voerd en een kanscontract, waarbij hij bewust risico's nam en wou nemen, goed wetende 
dat de enige die verlies zou kunnen leiden hijzelf zou zijn. De (verweerder) kan aldus, in 
de concrete omstandigheden van de zaak, met reden voorhouden dat de voor hem determi-
nerende beweegredenen van zijn begiftiging door toedoen van de (eiseres) en buiten zijn 
eigen wil  en toedoen, zijn komen te vervallen. Hij is gerechtigd de door hem voor de 
aankoop geschonken fondsen, alsmede de kost van de bij indirecte schenking gefinan-
cierde werken en kosten, terug te vorderen van de (eiseres)".

Grieven
Behoudens in  het  geval  waarin  de wet  aanneemt  dat  de  handeling op zichzelf  kan 

bestaan en van haar oorzaak kan worden gescheiden, is de geldigheid van een rechtshan-
deling, ongeacht of ze eenzijdig of wederkerig is, onderworpen aan het bestaan van een 
oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestaan 
van de oorzaak moet worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van de 
handeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is en de latere verdwijning ervan heeft in 
de regel geen gevolgen voor de geldigheid van de handeling.

Krachtens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is een schenking onder de levenden 
een akte waarbij  de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak 
ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt. Krachtens artikel 953 van het 
Burgerlijk  Wetboek kan een schenking onder de levenden niet  worden  herroepen dan 
wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaar-
heid en wegens  geboorte  van kinderen.  De schenking onder de levenden is aldus een 
rechtshandeling  die,  eenmaal  geldig  tot  stand  gekomen,  én  volmaakt  én,  in  de  regel, 
onherroepelijk is. De oorzaak van de schenking onder de levenden, in de zin van de door-
slaggevende beweegreden die de schenker voor ogen heeft gehad, moet op het ogenblik 
van de totstandkoming van de handeling bestaan. De verdwijning van de oorzaak na de 
totstandkoming van de akte kan de schenking onder de levenden niet doen vervallen.

In casu heeft het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat de door de verweerder 
gedane schenkingen een oorzaak hadden op het ogenblik dat ze tot stand zijn gekomen, 
deze als vervallen beschouwd op grond dat de oorzaak ervan verdwenen was ten gevolge 
van de latere beëindiging van de relatie door de eiseres. Het bestreden arrest verantwoordt 
derhalve zijn beslissing niet  naar recht (schending van alle in het middel  aangewezen 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerder voert vooreerst aan dat er voor het appelgerecht geen betwis-

ting bestond over de wettigheid van het in het middel opgeworpen principe dat 
de  verdwijning  van  de  oorzaak  de  schenking  onder  de  levenden  kan  doen 
vervallen.

2. Voor de appelrechters waren alle mogelijkheden van verval van de schen-
king in het debat en werd in het bijzonder nagegaan door de beide partijen welke 
feiten konden leiden tot een verval van de schenking, terwijl de partijen ook niet 
eenduidig hebben uitgesloten dat het verval van de schenking het gevolg niet kon 
zijn van het wegvallen van de oorzaak.

Het middel is niet nieuw.
3. Voor het overige is de grond van niet-ontvankelijkheid die een substitutie 
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van motieven voorstelt, gebaseerd op de omstandigheid dat de feitenrechter de 
valsheid van de oorzaak zou hebben vastgesteld, onlosmakelijk verbonden met 
de grond van de zaak. 

Ten gronde
4. Het bestaan van een oorzaak in de zin van de artikelen 1108 en 1131 van het 

Burgerlijk Wetboek moet in beginsel worden beoordeeld op het ogenblik van de 
totstandkoming van de rechtshandeling waarvan zij een geldigheidsvereiste is. 
De latere verdwijning ervan heeft in de regel geen gevolgen voor de geldigheid 
van de rechtshandeling. Dit geldt ook voor schenkingen onder de levenden.

Schenkingen kunnen daarenboven slechts worden herroepen dan in de omstan-
digheden geviseerd bij artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De oorzaak van een schenking onder de levenden ligt niet uitsluitend in het 
begiftigingsoogmerk van de schenker maar in de doorslaggevende beweegreden 
die hem ertoe gebracht heeft de gift of de schenking te doen. 

Het  loutere  feit  dat  latere  voorvallen  niet  sporen  met  de  hoofdzakelijke 
beweegreden die de schenker had aangezet de schenking te doen, tast op zich de 
geldigheid van de schenking niet aan, onverminderd de mogelijkheid een geldige 
schenking te herroepen wegens niet-vervullen van een voorwaarde of wegens 
ondankbaarheid.

6. De appelrechters oordelen in feite dat de voor de verweerder doorslagge-
vende beweegredenen van zijn begiftiging door toedoen van de eiseres en buiten 
zijn eigen toedoen zijn komen vervallen en beslist  aldus louter op grond van 
gebeurtenissen die zich na de schenking hebben voorgedaan dat de schenking 
ongeldig was.

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 de 

gedeeltelijk vernietigde beslissing.
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.

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal3 –  Advocaten: 
mrs. Mahieu en Maes.

3 Het O.M. concludeerde tot verwerping omdat het van oordeel was dat het middel nieuw was en 
derhalve niet ontvankelijk.
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Nr. 724

1° KAMER - 12 december 2008

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEWET - AANVARING - TOEPASSINGSGEBIED - OMVANG - 
RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN SCHADE - BEGRIP

2º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEWET - AANVARING - TOEPASSINGSGEBIED - OMVANG - 
WINSTGEVENDE SCHEEPVAARTVERRICHTING - BEGRIP

1º Uit de artikelen 1 en 271 van de Zeewet samen gelezen blijkt dat het toepassingsgebied 
van die wet wordt beperkt tot  vaartuigen,gewoonlijk  gebruikt voor enige winstgevende 
scheepvaartverrichting;  aldus dient artikel  270 van de Zeewet,dat betrekking heeft  op  
rechtsvorderingen tot  vergoeding van schade door aanvaringen,in die zin uitgelegd te 
worden dat het betrekking heeft  op aanvaringen tussen schepen,zoals bepaald in die  
artikelen1. (Artt. 1, 270 en 271  Zeewet)

2º Krachtens de artikelen 1 en 271 van de Zeewet, is het toepassingsgebied van die wet 
met betrekking tot aanvaringen beperkt tot  aanvaringen tussen vaartuigen, gewoonlijk 
bestemd  voor  personen-  of  goederenvervoer,  visserij,  sleepvaart  of  enige  andere 
winstgevende  scheepvaartverrichting  ter  zee;  het  begrip  winstgevende 
scheepvaartverrichting  vereist  dat  een  winstoogmerk  aanwezig  is  in  hoofde  van  de 
dienstverrichter,  waarbij  het  niet  noodzakelijk  is,  doch  evenmin  voldoende,  dat  de 
activiteit in kwestie winst oplevert2. (Artt. 1 en 271  Zeewet)

(OFER BROTHERS MANAGER LTD, vennootschap naar vreemd recht  T. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie)

Advocaat-generaal met opdracht Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd:

1.De betwisting heeft betrekking op een aanvaring in de Belgische territoriale wateren 
tussen een motorschip (waarvan eiseres de reder/eigenaar is) en een loodsboot, waarvoor 
verweerder een schadevergoeding vorderde.

Het  bestreden  arrest  bevestigde  de  beslissing  van  de  rechter  a  quo  die  de 
oorspronkelijke vordering ontvankelijk verklaarde en nopens de omstandigheden van de 
aanvaring en de schadebegroting een deskundige aanstelde.

2.  Hiertegen  voert  eiseres een enig middel  tot  cassatie aan dat  gebaseerd is op zes 
onderdelen.

2.1. In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat deze rechtsvordering (meer dan twee 
jaar na het voorval) verjaard is in toepassing van art. 270 van de Zeewet, dat volgens 
eiseres betrekking heeft op aanvaringen tussen schepen in het algemeen, zonder een extra 
vereiste van een winstgevende scheepvaartverrichting.

Art. 270 van de Zeewet maakt deel uit van (Boek II van) het Wetboek van Koophandel, 
waarin  m.b.t.  de  zeevaart  en  de  binnenvaart  melding  wordt  gemaakt  van  de (zee-  en 
binnen-)schepen die als dusdanig voor de toepassing van deze wet in aanmerking worden 
genomen (cf. art.  1 en 271 van dezelfde wet) en waaruit  m.i.  blijkt  dat enkel schepen 
bestemd voor commerciële activiteiten hieronder vallen (cf. de vermelding "winstgevende 
scheepvaartverrichting"  in  deze  beide  nagenoeg  identieke  omschrijvingen  van  deze 
artikelen).

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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Uit geen enkel artikel van de Zeewet – die in titel VII de aanvaring voorziet tussen twee 
zee- of binnenschepen – blijkt bovendien dat deze titel VII noch de verjaringsbepaling 
van  art.  270  (1°)  ook  zouden  gelden  voor  vaartuigen  die  geen  winstgevende 
scheepsverrichtingen daarstellen. 

Ik ben dan ook van oordeel dat de korte verjaringstermijn zoals vermeld in art. 270 van 
de Zeewet  enkel  geldt voor  een aanvaring die onder de toepassing van deze wet  valt, 
d.w.z. voor schepen ingezet voor commerciële winstgevende activiteiten3.

Ik  meen  derhalve  dat  op  die  basis  het  bestreden  arrest  zijn  beslissing  naar  recht 
verantwoordt, en dat het eerste onderdeel daardoor niet kan worden aangenomen.

(…)
2.6 Het zesde en laatste onderdeel voert aan dat het bestreden arrest aan de artikelen 1 

en 271 van de Zeewet ten onrechte de vereiste van "winstoogmerk" zou toevoegen (i.p.v. 
het opleveren van eigenlijke winst). In dat verband kan ik o.m. verwijzen naar hetgeen 
gesteld werd ter weerlegging van het eerste onderdeel i.v.m. de vereiste van het begrip 
"winstgevende scheepvaartverrichting" of m.a.w. i.v.m. verrichtingen van scheepvaart die 
worden gesteld (met het oogmerk) om winst te maken4. Per definitie zijn de bepalingen 
van het Wetboek van koophandel van toepassing op handelingen met een commercieel 
karakter. Ook de plaats van de Zeewet (en van voormelde artikelen) kan derhalve niet los 
gezien worden van het algemeen kader waarin zij voorkomen (boek II van het Wetboek 
van koophandel dat op winstgevende commerciële activiteiten van toepassing is). Op die 
basis meen ik dan ook dat dit laatste onderdeel uitgaat van een onjuiste juridische stelling 
en derhalve faalt naar recht.

(…)
4. Ik concludeer tot verwerping.

ARREST

(A.R. C.07.0365.N)

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

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De 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

3 Zie ook een bespreking van het bestreden arrest: E. SOMERS, "Loodsboten", noot onder Gens, 12 juni 
2006, NJW 2006, afl. 150, 804.
4 Winstoogmerk  vereist  niet  dat  er  daadwerkelijk  winst  wordt  gemaakt;  anderzijds  is  het  niet 
voldoende dat er winst wordt gemaakt om de toepassing van de Zeewet met zich mee te brengen: er 
dient  wel  degelijk  een winstoogmerk  aanwezig te  zijn.  De als  voorbeeld  opgesomde  activiteiten 
(personenvervoer,  visserij, sleepvaart) in combinatie  met de bewoordingen 'enige andere winstge-
vende activiteit' wijst er op dat het wel degelijk een om "commerciële" activiteiten moet gaan. Zie 
ook E. SOMERS, "Loodsboten", noot onder Gent, 12 juni 2006, NjW 2006, afl. 150, 804.
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1. Luidens artikel 1 van het Boek II van het Wetboek van Koophandel, hierna 
te noemen de Zeewet, worden als zeeschepen beschouwd, alle vaartuigen van ten 
minste 25 ton, bestemd of gewoonlijk gebruikt voor personen-of goederenver-
voer, visserij, sleepvaart of enige andere winstgevende scheepvaartverrichting.

Vaartuigen van minder dan 25 ton of vaartuigen die onder meer voor bovenge-
noemde  activiteiten  op  de  binnenwateren  worden  ingezet,  worden  krachtens 
artikel 271 van de Zeewet als binnenschepen beschouwd.

2. Uit de beide artikelen samen gelezen blijkt dat het toepassingsgebied van de 
Zeewet wordt beperkt tot vaartuigen, gewoonlijk gebruikt voor enige winstge-
vende scheepvaartverrichting.

Aldus dient artikel 270 van de Zeewet, dat betrekking heeft op rechtsvorde-
ringen  tot  vergoeding  van  schade  door  aanvaringen,  in  die  zin  uitgelegd  te 
worden dat het betrekking heeft op aanvaringen tussen schepen, zoals bepaald in 
de artikelen 1 en 271 van de Zeewet.

3. Door te beslissen dat "de Zeewet een aanvaring voorziet tussen twee zee- of 
binnenschepen, nl. schepen ingezet voor commerciële activiteiten", verantwoordt 
het arrest zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Zesde onderdeel
9. Krachtens de artikelen 1 en 271 van de Zeewet, is het toepassingsgebied van 

die  wet  met  betrekking  tot  aanvaringen  beperkt  tot  aanvaringen  tussen  vaar-
tuigen, gewoonlijk bestemd voor personen- of goederenvervoer, visserij, sleep-
vaart of enige andere "winstgevende scheepvaartverrichting ter zee".

Het begrip "winstgevende scheepvaartverrichting" vereist  dat een winstoog-
merk aanwezig is in hoofde van de dienstverrichter. Daarbij is het niet noodzake-
lijk, doch evenmin voldoende, dat de activiteit in kwestie winst oplevert.

Het onderdeel dat in zijn geheel op een verkeerde rechtsopvatting berust, faalt 
naar recht.

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

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten:  mrs. Simont en Geinger.

Nr. 725

1° KAMER - 12 december 2008
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING VAN 
DE ZETEL - HEROPENING VAN HET DEBAT - GEWIJZIGDE ZETEL - DOOR DE PARTIJEN HERNOMEN 
DEBAT - DRAAGWIJDTE

Wanneer de heropening van het debat wordt bevolen over een bepaald onderwerp, zodat 
het  vorige  debat  over  dat  punt  wordt  voortgezet,  moet  de  latere  beslissing  over  de 
vordering  worden  gewezen  door  de  rechters  die  de  vorige  terechtzittingen  hebben 
bijgewoond of, zo niet, door de rechters voor wie het debat is hervat1; indien echter op de 
zitting waarop de heropening van het debat is vastgesteld, het debat door de partijen ab  
initio is hernomen, is dit debat hierdoor niet langer beperkt tot de in de beslissing tot  
heropening aangewezen punten.. (Artt. 775, eerste lid en 779, eerste lid, Ger.W.)

(SUIKER EXPORT n.v.. e.a. T. B..)

ARREST

(A.R. C.08.0087.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  tussenarrest,  op 10 september  2007 

gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1.  Krachtens  het  toepasselijke  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, kan het vonnis enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal 
rechters, die alle zittingen van de zaak moeten hebben bijgewoond, een en ander 
op straffe van nietigheid.

Hieruit volgt dat, wanneer de heropening van het debat wordt bevolen over een 
bepaald onderwerp krachtens  het  toepasselijke artikel  775, eerste  lid,  van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, de 
latere beslissing over de vordering moet worden gewezen door de rechters die de 
vorige terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door de rechters waarvoor 
het debat is hervat.

Indien echter op de zitting waarop de heropening van het debat is vastgesteld, 
het debat door de partijen ab initio wordt hernomen, is dit debat hierdoor niet 
langer beperkt tot de in de beslissing tot heropening aangewezen punten.

2. Het arrest van het hof van beroep van 25 september 2006 verklaart het hoger 
beroep  toelaatbaar  en  heropent,  alvorens  verder  te  oordelen,  ambtshalve  het 
debat,  teneinde de verweerder  toe te  laten standpunt  in te  nemen omtrent  de 
kwalificatie van de met de eiseressen gesloten overeenkomst en de partijen toe te 

1 Cass., 19 april 2007, AR C.06.0481.N, A.C., 2007, nr 192.
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laten te antwoorden en desgevallend te concluderen over een door het hof voor-
gestelde alternatieve kwalificatie van de overeenkomst, evenals over de daaruit 
voortspruitende consequenties.

3. Uit de processtukken blijkt dat:
- het tussenarrest van 25 september 2006 werd gewezen door "P. R., voorzitter, 

P.  D.B.  en  P.  V.,  raadsheren",  laatstgenoemde  aangewezen  om  A.  V.  te 
vervangen, die wettig verhinderd was de uitspraak bij te wonen van het arrest 
waarover zij mede heeft beraadslaagd;

- het daaropvolgende en thans bestreden arrest van 10 september 2007 werd 
gewezen door "P. R., voorzitter, P. D.B. en B. P., raadsheren";

- blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 april 2007 de zaak 
"ab initio" werd hernomen gelet op de gewijzigde samenstelling.

4. De appelrechters die oordelen dat de conclusie van de eiseressen neergelegd 
na het tussenarrest, uit het debat dient te worden geweerd, in de mate dat deze 
betrekking heeft op andere onderwerpen dan deze vermeld in het tussenarrest, 
terwijl het debat ab initio was hernomen, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht.

Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernie-

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

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

12  december  2008  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 726

1° KAMER - 12 december 2008

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - B.T.W.-INBREUKEN - 
DWANGBEVEL - VERZET - STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING - FISCALE RECHTER - OPSCHORTING 
VAN DE BEHANDELING - BEVOEGDHEID
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3º STRAFVORDERING - AFZONDERLIJK INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
SCHORSING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BEGRIP

1º De belastingplichtige kan door de rechter laten nagaan of er omstandigheden bestaan  
die verantwoorden dat de administratieve geldboete wordt verminderd tot onder het door 
de  wet  bepaalde  tarief;  de  rechter  aan  wie  gevraagd  wordt  een  opgelegde  
administratieve sanctie met een repressief karakter te toetsen, heeft de volle rechtsmacht  
om  na  te  gaan  of  die  beslissing  in  feite  en  in  rechte  verantwoord  is  en  of  zij  alle  
beginselen  naleeft  die  de  administratie  in  acht  moet  nemen,  waaronder  het  
evenredigheidsbeginsel1 (Artt. 70, § 1 en 84, W.B.T.W.; Art. 1, laatste lid, K.B. nr. 41 van 
30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op 
het stuk van de B.T.W.).

2º en 3° Door het bestuur ingestelde vorderingen strekkende tot de betaling van B.T.W. en 
administratieve geldboeten zijn geen burgerlijke rechtsvorderingen in de zin van art. 4  
V.T.Sv.; de rechter die uitspraak moet doen over het fiscaal geschil, is aldus niet verplicht 
de behandeling van de zaak op te schorten, maar mag die behandeling opschorten, ook  
al is hij ingevolge het gezag van het strafrechterlijk gewijsde door de beslissing van de 
strafrechter gebonden2 (Art. 4, eerste lid, V.T.Sv.; Art. 85, B.T.W. - Wetboek).

(JEWELSTAR b.v.b.a..T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft in substantie gezegd:

1. De betwiste navordering van B.T.W. lastens eiseres is volledig gesteund op de lezing 
van  de  processen-verbaal  en  nazicht  van  de  overtuigingstukken  afkomstig  uit  het 
strafdossier dat door het parket te Antwerpen gevoerd werd lastens de heer David URLIK.

Zulks blijkt uitdrukkelijk uit het proces-verbaal van 2 december 1998 dat ten grondslag 
van het litigieus dwangbevel ligt, en dat slechts vaststellingen vermeldt die geput werden 
“uit de lezing van de processen-verbaal en nazicht van de overtuigingsstukken welk in 
hoger vermeld strafdossier werden aangetroffen”.

De correctionele rechtbank deed op 19 juni 2003 uitspraak in deze zaak. Tegen deze 
uitspraak werd hoger beroep aangetekend,  hetwelk nog hangende is voor het Hof van 
beroep te Antwerpen.

Bij het thans bestreden arrest deed datzelfde hof van beroep in de burgerlijke procedure 
van verzet tegen dwangbevel ten gronde uitspraak zonder in te gaan op eiseres’ verzoek 
tot opschorting van de procedure in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane 
uitspraak in de strafzaak. 

2. In het eerste middel tot cassatie voert eiseres schending aan van artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het wetboek van Strafvordering, en 
van het in dit artikel neergelegde regel “le criminel tient le civil en état”.

3.  Het  wordt  ten  deze  niet  betwist  dat  dit  adagium  in  fiscale  betwistingen  terug 
toepasselijk is ingevolge de opheffing van artikel 74, § 4 BTW-Wetboek door artikel 51 
van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Zulks 
werd  overigens  uitdrukkelijk  en  herhaaldelijk  bevestigd  tijdens  de  parlementaire 
voorbereiding van de wet (Parl St., Senaat, zitting 1998-99, nr. 1-966/11, 177; Parl. St., 
Kamer, zitting 1998-99, 25 feb.1999, nr. 1341/23, 39).

1 Zie Cass., 21 jan. 2005, AR C.02.0572.N, www.cass.be, met concl. O.M.; Cass., 16 feb. 2007, AR 
F.05.0015.N, www.cass.be; Cass., 16 feb. 2007, AR C.04.0390.N, www.cass.be; Cass., 16 feb. 2007, 
AR F.06.0032.N, www.cass.be.
2 Zie de tegenstrijdige conclusie van het O.M.
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Het vroegere systeem van voorrang van de burgerlijke fiscale betwisting en opschorting 
van het strafproces was niet langer houdbaar om verschillende redenen:

1) de te lange duur van het strafproces nu de fiscale betwisting jaren kan aanslepen;
2) de strafrechter kan hoe dan ook niet gebonden zijn door de beslissing van de burger-

lijke rechter;
3) nefaste gevolgen als de strafrechter de burgerlijke rechter niet volgt gelet op gezag 

van gewijsde verbonden aan zijn beslissing gekoppeld aan het burgerlijk gevolg van de 
veroordeling  tot  fiscale  misdrijven  in  hoofde  van  de  daders  en  medeplichtigen  die 
hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belastingen.

Gelet  op  dit  burgerlijk  gevolg  bestaat  er  m.i.  aanleiding  toe  het  principe  van  “le 
criminel  tient  le  civil  en  état”  in  fiscalibus  strikt  toe  te  passen,  a  fortiori  in 
aangelegenheden waarin de Belgische Staat zich voor de strafrechter burgerlijke  partij 
stelt  voor  de  ontdoken  belastingen  die  gelijktijdig  worden  ingevorderd  middels  een 
parallel gevoerde burgerlijke procedure.

Dat dit beginsel in fiscalibus in principe toepasselijk is wordt in deze zaak overigens op 
geen enkel ogenblik betwist.

4. Eiseres argumenteert  dat het bestreden arrest haar verzoek tot opschorting van de 
procedure  evenwel  onwettig  verworpen  heeft  om  reden  dat  de  fiscale  betwisting 
onafhankelijk  staat  van  de strafvordering  en  kan  worden  beoordeeld  op  basis  van  de 
wetgeving inzake de B.T.W.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de kennisneming van het strafdossier tegen Ulrik 
David aan de optredende ambtenaren ter kennis heeft gebracht dat eiseres op naam van de 
N.V. Panorama International twee facturen, voor een totaal bedrag van 10.318.417 BEF 
heeft opgesteld waarvoor de vrijstellingsvoorwaarden van artikel 42, § 4, BTW-wetboek 
niet  waren  vervuld,  en  dat  deze  vaststelling  geleid  heeft  tot  de  in  de  onderhavige 
procedure betwiste fiscale vordering.

Het  arrest  oordeelt  evenwel  dat  de  strafrechtelijke  procedure  volledig  los  staat  van 
onderhavige  betwisting omdat  eiseres de bewijslast  draagt  inzake de invulling van de 
vrijstellingsvoorwaarden  gesteld  door  artikel  42,  §  4  BTW-wetboek,  los  van  welk 
strafonderzoek of in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak.

Het arrest kan op dit punt niet worden gevolgd nu de vaststellingen zoals vermeld in het 
met  het  litigieus  dwangbevel  betekend  proces-verbaal  van  2  december  1998  louter 
gebaseerd zijn op de stukken van het strafdossier, in het kader waarvan de zaakvoerder 
van eiseres overigens vervolgd werd wegens valsheid in geschriften met betrekking tot de 
betrokken facturatie aan de NV PANAROMA.

Overigens stelde de fiscale administratie zich in deze strafzaak burgerlijke partij voor 
de bedragen aan B.T.W., boeten en intresten zoals deze in het litigieus proces-verbaal van 
2 december 1998 werden opgenomen en die zij als schade zou hebben geleden.

In  haar  synthesebesluiten  voor  de  appelrechters  had  eiseres  hierop  nochtans  de 
aandacht gevestigd (cfr. p. 7), en daarbij gepreciseerd dat verweerder argumenteerde dat 
uit  de  gemeenrechtelijke  valsheid  in  geschrifte  wel  degelijk  fiscale  gevolgen  kunnen 
voortvloeien zonder dat het Parket de betichting van fiscale valsheid in geschrifte hoeft te 
weerhouden.

Nu verweerder zodoende zelf fiscale gevolgen verbond aan de vervolgde feiten door 
zich burgerlijke partij te stellen voor de in het kader daarvan ontdoken B.T.W., terwijl 
diezelfde  BTW-schulden  werden  nagevorderd  in  de  parallel  gevoerde  burgerlijke 
procedure,  konden  de  appelrechters  niet  naar  recht  beslissen  dat  deze  burgerlijke 
procedure volledig los staat van de strafrechtelijke procedure.
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Het middel komt dan ook gegrond voor.
 Besluit: VERNIETIGING

ARREST

(A.R. F.06.0111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De de eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 4 de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek 

van Strafvordering;
- de regel dat de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor dezelfde 

rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst moet worden zolang niet defini-
tief is beslist over de strafvordering, "le criminel tient le civil en état", zoals neergelegd in 
voormeld artikel 4.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Beves-

tigt  het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van het hoger beroep, 
begroot aan de zijde van (de verweerder) op 475,96 euro, volgens opgave in de synthese-
conclusie".

op grond van de motieven op p. 5-6 
"2.1. Opschorting van de procedure:
(De eiseres) verzoekt het hof (van beroep) om de beoordeling van huidige betwisting 

op te schorten tot er een in kracht van gewijsde gegane uitspraak zal zijn gedaan in de 
strafzaak AN.78.fi 1475/95 (referte hof (van beroep) IB971/2003) ten laste van de heer 
D.U.en anderen. Op 19 juni 2003 werd door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
een vonnis uitgesproken, waartegen hoger beroep werd aangetekend, dat nog hangende is 
voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Het hof (van beroep) is van oordeel dat de voorliggende fiscale betwisting ten aanzien 
van (de eiseres) kan worden beslecht zonder dat de uitspraak van de strafrechter ten name 
van voornoemde U.D. en anderen dient afgewacht te worden. De fiscale betwisting staat 
immers onafhankelijk van de strafvordering en kan worden beoordeeld op basis van de 
wetgeving inzake de BTW.

Uit het proces-verbaal van 2 december 1998 blijkt dat de BTW-ambtenaren weliswaar 
pas naar aanleiding van inzage en lezing van het strafdossier een concreet nazicht van het 
BTW-dossier op naam van (de eiseres) hebben gedaan en dat zij pas bij die gelegenheid 
controle hebben verricht of (de eiseres) de op haar rustende bewijslast inzake de vrijstel-
ling van artikel 42, §4, BTW-Wetboek had ingevuld, zonder dat echter de niet invulling 
van die bewijslast zijn oorzaak vindt in het strafdossier.

De strafrechtelijke procedure staat volledig los van onderhavige betwisting omdat (de 
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eiseres) de bewijslast draagt inzake de invulling van de vrijstellingsvoorwaarden gesteld 
door artikel 42, §4, BTW-Wetboek, los van welk strafonderzoek of in kracht van gewijsde 
gegane strafrechtelijke uitspraak".

Grieven
Krachtens de regel vervat in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdend de Vooraf-

gaande Titel aan het Wetboek van Strafvordering dient de beslissing over de vordering 
voor de burgerlijke rechter, daarin inbegrepen de vordering voor de fiscale rechter, die 
gesteund is op een misdrijf te worden uitgesteld tot een definitieve uitspraak over de inge-
stelde strafvordering is uitgesproken.

Die verplichting bestaat  van  zodra er  een gevaar  van  strijdigheid  bestaat  tussen de 
beslissingen  over  de  beide  vorderingen,  nu  de  verplichting  berust  op  het  gezag  van 
gewijsde dat kleeft  aan de uitspraak op strafgebied op de punten die aan beide vorde-
ringen gemeen zijn.

De eiseres voerde in regelmatig genomen synthesebesluiten, gedateerd op 19 oktober 
2005, aan onder nr. 13 op p. 6 -7: "In de dagvaarding werd de heer Gandi ten laste gelegd 
valsheid in geschrifte  te hebben gepleegd met  betrekking tot  de door (de verweerder) 
bedoelde facturen: ... namelijk valselijk in - en uitgaande facturen te hebben opgesteld of 
doen opstellen, uitgaande of gericht aan hierna vermelde firma 's  en vennootschappen, 
waarin - hetzij louter fictieve transacties worden beschreven -, hetzij valselijk een andere 
afnemer of leverancier wordt vermeld dan de werkelijke afnemer of leverancier, waarbij 
dient opgemerkt te worden dat het totaal bedrag van de inkomende facturen bij de (zoge-
zegde) afnemer niet steeds gelijk is aan het bedrag van de uitgaande facturen bij de (zoge-
zegde) leverancier, met het bedrieglijk opzet om enerzijds een gehele en/of gedeeltelijke 
fictieve boekhouding te creëren in hoofde van de hierna vermelde firma 's en/of vennoot-
schappen  en/anderzijds  de  werkelijke  leveranciers  of  afnemers  van  de  gefactureerde 
goederen verborgen te houden ..." (stuk nr. 6).

De eiseres putte in dezelfde regelmatig genomen synthesebesluiten hieruit het verweer 
in nr. 22 op p. 10: "(De verweerder) kan niet tegelijkertijd het fictief karakter van een 
factuur  inroepen,  en  zich  toch  beroepen  op  het  bestaan  van  de  transactie  om die  te 
belasten.  Als  men toch  het  bestaan  van  de  transactie,  volgens  bestaande  factuur,  wil 
ontkennen  door  te  stellen  dat  er  een  andere  afnemer  van  de  diamanten  zou  zijn  dan 
diegene vermeld op de facturen, dan moet (de verweerder) aantonen wat de andere feite-
lijke elementen zijn van de 'vermeende alternatieve transacties'".

Aldus de definitieve beslissing van de strafrechter omtrent de aangehaalde tenlasteleg-
ging, dat in de litigieuze facturen "louter fictieve transacties worden beschreven" en niet 
"valselijk een andere afnemer (...) wordt vermeld dan de werkelijke afnemer", met gezag 
van  het  strafrechtelijk  gewijsde  een  invloed  zal  hebben  op  de  vordering  van  de 
verweerder.

Immers, na dergelijk oordeel kunnen de appelrechters niet meer beslissen op p. 8 "dat 
op de door (de eiseres) opgestelde verkoopfacturen de opgegeven klant (Panorama nv) 
niet de werkelijke afnemer is van de goederen vermeld op deze facturen", maar wel dat op 
de fictieve transacties geen BTW verschuldigd is.

Het gevaar op tegenstrijdige beslissingen is derhalve voorhanden en deze mogelijkheid 
kan niet uitgesloten worden.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de fiscale betwisting onafhan-
kelijk staat van de strafvordering en kan worden beoordeeld op basis van de wetgeving 
inzake de BTW, nu de strafrechter geroepen is uitspraak te moeten doen over de vraag of 
de litigieuze facturen in onderhavige betwisting louter fictieve transacties weergeven - in 
welk geval geen BTW op niet bestaande transacties kan worden geheven -, wat in strijd 
komt met de door de appelrechters weerhouden hypothese dat de transacties wel reëel 
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waren, maar enkel de naam van de afnemer valselijk vermeld werd, wat de appelrechters 
noopte om de beslissing over de door de verweerder gevorderde BTW op te schorten in 
afwachting van de definitieve beslissing over voormelde strafvordering (schending van de 
regel neergelegd in artikel 4 dat de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en 
voor  dezelfde  rechters  als  de  strafvordering  wordt  vervolgd,  geschorst  moet  worden 
zolang niet definitief is beslist over de strafvordering, "le criminel tient le civil en état" en 
van artikel 4 de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

van de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955, hierna afgekort als EVRM;

- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 70, 72 en 84 van het BTW-Wetboek;
- artikel 1, inzonderheid laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 

tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de 
belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 
oktober 1993.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Beves-

tigt  het bestreden vonnis. Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van het hoger beroep, 
begroot aan de zijde van (de verweerder) op 475,96 euro, volgens opgave in de synthese-
conclusie".

op grond van de motieven op p. 9-11 
"2.3.3.
De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het 

BTW-Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in 
het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internatio-
nale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen. 
Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder de rechter toelaten na te gaan of de straf niet 
onevenredig  is  met  de  inbreuk,  zodat  het  aan  de  rechter  staat  te  onderzoeken  of  het 
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete 
van zodanige omvang.  Hierbij  mag hij  inzonderheid acht slaan op de zwaarte  van de 
inbreuk,  de hoogte,  van reeds opgelegde  sancties en de wijze  waarop in gelijkaardige 
zaken  werd  geoordeeld,  maar  moet  in  acht  nemen  in  welke  mate  het  bestuur  zelf 
gebonden was in verband met die sanctie. Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter 
op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de 
persoon van de belastingplichtige om loutere redenen van opportuniteit en tegen wette-
lijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. (...)

De rechter moet kunnen nagaan of de straf niet onevenredig is met de overtreding en in 
voorkomend geval de administratieve sancties verminderen. Het zorgvuldigheidsbeginsel 
houdt immers in dat bij de voorbereiding en bij het nemen van een overheidsbesluit alle 
relevante factoren en omstandigheden worden  afgewogen;  als materiële  component  zit 
hierin onder meer vervat dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet oneven-
redig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelstellingen. De sanctie-
maat mag dus niet onevenredig zijn in verhouding tot de handhavings- en repressiedoel-
stelling, waarbij de ernst van de overtreding de eerste wegingsfactor van belang blijft. De 
beslissing kan wel op zorgvuldigheid (inclusief evenredigheid) worden getoetst, maar niet 
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op loutere opportuniteit en billijkheid (bv. verzachtende omstandigheden) (...).
Te dezen heeft  (de eiseres) op haar uitgaande facturen de naam vermeld van de nv 

Panorama om goederen vrij van BTW te kunnen leveren zonder dat zij kan aantonen dat 
zij dit terecht heeft gedaan. Daarenboven verklaart de zaakvoerder van (de eiseres) dat de 
naam van de bestemmeling werd opgegeven door de genaamde D. U.. Het gebruiken van 
een willekeurige naam op de uitgaande facturen zonder te kunnen aantonen dat deze naam 
correct is, om belasting te ontduiken, mag beschouwd worden als een zware inbreuk.

(De eiseres) werd nog geen andere sanctie opgelegd.
Uit de door (de verweerder) voorgebrachte stukken blijkt dat in gelijkaardige gevallen 

telkens een boete van 200 pct. werd opgelegd.
Blijkbaar  hebben een aantal  andere  belastingplichtigen,  die  zich in  dezelfde  situatie 

bevonden als (de eiseres), een dading aangegaan met de administratie waarbij  zij  zich 
akkoord verklaarden met de in het proces-verbaal vermelde BTW, met betaling binnen de 
door de administratie  opgelegde termijn en met een boete van 30 pct.  Deze dadingen 
blijven evenwel beperkt tot hun voorwerp en de afstand van rechten die daarbij gedaan 
wordt, geldt alleen voor hetgeen betrekking heeft op het geschil dat tot de dading aanlei-
ding heeft gegeven. (De eiseres), die zich in een andere situatie bevindt dan deze belas-
tingplichtigen, kan zich niet op deze dadingen beroepen.

Rekening houdend met de ernst van de overtreding, het feit dat nog geen andere sanctie 
aan (de eiseres) werd opgelegd en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoor-
deeld, heeft de eerste rechter terecht geoordeeld dat er geen reden is om de administra-
tieve boete te verminderen".

Grieven
Krachtens  artikel  70,  §1,  BTW-Wetboek,  wordt  voor  iedere  overtreding  van  de 

verplichting de belasting te voldoen een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de 
ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.

Krachtens artikel  84 van datzelfde wetboek  wordt,  binnen de door de wet  gestelde 
grenzen,  het  bedrag  van  de  proportionele  fiscale  boeten  bepaald  volgens  een  schaal 
waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling 
van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn de schalen voor vermindering 
van de proportionele fiscale niet van toepassing ten aanzien van overtredingen begaan met 
het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

Belastingschuldigen  kunnen  tegen  een  dwangbevel  van  de  invorderingsambtenaar 
verzet doen.

De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van het artikel 70 van 
het BTW-Wetboek, die een repressief karakter heeft  in de zin van artikel 6 EVRM, te 
toetsen,  mag  de  wettelijkheid  van  die  sanctie  onderzoeken,  en  in  het  bijzonder  mag 
nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen 
en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf 
niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het 
bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete 
van zodanige omvang.

Hierbij mag de rechter inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte 
van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld.

Daaruit volgt dat dit toetsingsrecht ook inhoudt dat de rechter, op grond van een subjec-
tieve appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belas-
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tingschuldige om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten 
kan kwijtschelden of verminderen.

Immers, de minister van Financiën of het bestuur in uitvoering van artikel 84, tweede 
lid,  BTW-Wetboek treffen  met  de belastingschuldigen  dadingen,  voor  zover  deze niet 
leiden tot vrijstelling of vermindering van belasting.

Derhalve mag de rechter alles en moet toetsen wat in de mogelijkheden ligt van het 
bestuur,  waaronder  het  matigen  van  de  sanctie  bij  het  aannemen  van  verzachtende 
omstandigheden.

Het ontzeggen van deze bevoegdheid aan de rechter heeft tot gevolg dat, wanneer geen 
transactie  aan  de  belastingschuldige  wordt  voorgesteld  of  deze  door  hem  geweigerd 
wordt, de belastingschuldige nooit een rechter zal kunnen laten oordelen of er verzach-
tende  omstandigheden  bestaan  die  verantwoorden  dat  de  geldboete  wordt  beperkt  tot 
onder het bij de wet vastgestelde bedrag, welke mogelijkheid het bestuur wel heeft als zij 
middels een dading, die boete vermindert beneden het wettelijk minimum van 200 pct. 
wegens verzachtende omstandigheden.

Indien het de rechter niet is toegelaten om op grond van verzachtende omstandigheden 
de bij wet bepaalde boete ad 200 pct. te herleiden, miskennen de artikelen 70, §1, en 84, 
tweede lid, van het BTW-Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in 
samenhang met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

De  eiseres  voerde  aan  in  regelmatig  genomen  synthesebesluiten,  gedateerd  op  19 
oktober 2005, op p. 17 onder de nrs. 42 en 44 als verzachtende omstandigheden: "42. Een 
boete van 200 pct. is buitenproportioneel, gelet op de grote omzetten die in de diamant-
handel gerealiseerd worden met echter zeer beperkte winstmarges. 43. Een administra-
tieve geldboete van 200 pct. bovenop de BTW in hoofdsom betekent dat bijna het twintig-
voudige  van  een  normale  gemiddelde  brutowinstmarge  wordt  nagevorderd  terwijl 
(eiseres) in principe door de vrijstelling geen BTW verschuldigd  was  voor  transacties 
tussen erkende diamanthandelaars. Ook de nv Panorama Internationaal waarvan de factu-
ratie fictief werd bevonden, bezat een erkenningsnummer (E.T.-nummer). Daarenboven 
werd het opzet om BTW te ontduiken niet aangetoond zodat op dit vlak een geldboete van 
200 pct. als buitensporig moet beschouwd worden. 44. Ten slotte paste de BBI-Admini-
stratie voor zij die een minnelijke regeling wensten of konden afsluiten slechts een admi-
nistratieve geldboete van 30 pct. toe".

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden arrest  onwettig  oordeelt  dat  er geen reden is om de 
administratieve boete te verminderen,  die door de rechter niet kan getoetst  worden op 
grond van  een subjectieve appreciatie van  verzachtende omstandigheden  eigen aan de 
persoon van de belastingschuldige om loutere redenen van opportuniteit en tegen wette-
lijke regels in, terwijl  de rechter, net zoals het bestuur bij het aangaan van gebeurlijke 
dadingen  houdende  vermindering  van  de  boete  wegens  verzachtende  omstandigheden 
redenen van loutere opportuniteit of billijkheid in aanmerking kan nemen, ditzelfde kan 
(schending van de artikelen 70, §1, 72 en 84, van het BTW-Wetboek en artikel 1, laatste 
lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987). Er anders over oordelen, dat die 
bepalingen de rechter niet toelaten de erin bepaalde geldboete ad 200 pct. op enigerlei 
wijze  te matigen beneden het wettelijk minimum wanneer  er verzachtende omstandig-
heden bestaan, miskent  artikel  6.1 EVRM hetwelk een toetsing met volle rechtsmacht 
vereist, waarin begrepen de matiging van de sanctie in aanwezigheid van verzachtende 
omstandigheden (Schending van artikel 6.1 EVRM, en miskent de artikelen 10 en 11 van 
de gecoördineerde Grondwet, door een onverantwoord verschil te maken tussen belasting-
schuldigen die een transactie sluiten om een mildere sanctie te bekomen in aanwezigheid 
van  verzachtende  omstandigheden  en  belastingschuldigen  die  dat  niet  doen,  met  het 
gevolg de mogelijkheid op matiging van de sanctie in aanwezigheid van verzachtende 
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omstandigheden, te verliezen (schending van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde 
Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de 

voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wordt de uitoefening van 
de burgerlijke rechtsvordering die afzonderlijk wordt ingesteld, geschorst zolang 
niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór of gedurende de burger-
lijke rechtsvordering is ingesteld.

2. Krachtens artikel 85 van het BTW-Wetboek kan de met invordering van de 
BTW belaste  ambtenaar  een dwangbevel  uitvaardigen  zodra uit  een door een 
ambtenaar  van  het  Ministerie  van  Financiën  opgemaakt  proces-verbaal,  dat 
bewijs oplevert  zolang het tegendeel niet bewezen is, blijkt dat de bepalingen 
van het BTW-Wetboek zijn overtreden en dat het de verschuldigdheid van de 
belasting of van een geldboete kan aantonen

De belastingplichtige  kan hiertegen  verzet  aantekenen  en de rechtbank van 
eerste aanleg is bevoegd om over die betwisting uitspraak te doen.

3.  De  invordering  van  de  verschuldigde  bedragen  wordt  niet  noodzakelijk 
opgeschort doordat strafrechtelijke vervolgingen ingesteld zijn die ertoe kunnen 
leiden dat de strafrechter vaststelt dat facturaties door organen van een vennoot-
schap fictief waren.

De regel van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, is niet 
als dusdanig toepasselijk wanneer het bestuur een vordering instelt die strekt tot 
de betaling van de BTW en van een administratieve geldboete. Die vorderingen 
door het bestuur ingesteld zijn geen burgerlijke rechtsvorderingen in de zin van 
die bepaling.

De  rechter  die  uitspraak  moet  doen  over  het  fiscaal  geschil,  is  aldus  niet 
verplicht de behandeling van de zaak op te schorten, maar mag die behandeling 
opschorten,  ook al is hij ingevolge het gezag van het strafrechterlijk gewijsde 
door de beslissing van de strafrechter gebonden.

4.  Het  middel  dat  ervan  uitgaat  dat  een  absolute  verplichting  bestaat  tot 
opschorting  van  de  behandeling  door  de  fiscale  rechter  zodra  er  een  gevaar 
bestaat van strijdigheid met de beslissing door de strafrechter, faalt naar recht.

Tweede middel
5. Krachtens artikel 70, §1, van het BTW-Wetboek, wordt voor iedere overtre-

ding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk 
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.

Krachtens artikel 84 van dat Wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde 
grenzen,  het  bedrag van de proportionele fiscale  boeten  bepaald  volgens  een 
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten zijn 
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de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet  van 
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belas-
ting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

6. De rechter aan wie gevraagd wordt een opgelegde administratieve sanctie 
met een repressief karakter te toetsen, heeft de volle rechtsmacht om na te gaan 
of die beslissing in feite en in rechte verantwoord is en of zij alle beginselen 
naleeft die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheids-
beginsel.

Er is aldus geen grond om ter zake een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Grondwettelijke Hof.

7. Na inleidende beschouwingen over hun rechtsmacht bij de beoordeling van 
bij toepassing van artikel 70 BTW-Wetboek opgelegde administratieve sancties, 
oordelen de appelrechters onaantastbaar in feite dat het gebruik van een wille-
keurige naam op uitgaande facturen, zonder te kunnen aantonen dat deze naam 
correct  is,  zulks  om belasting  te  ontduiken,  mag worden  beschouwd als  een 
zware inbreuk. Ze overwegen vervolgens dat rekening houdend met de ernst van 
de overtreding, het feit dat nog geen andere sanctie aan de eiseres werd opgelegd 
en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld, de eerste rechter 
terecht  geoordeeld  heeft  dat  er  geen  reden  is  om de administratieve  boete te 
verminderen.

Deze redenen houden een volle beoordeling in, zo in feite als in rechte en met 
in achtneming van het evenredigheidsbeginsel, van de opgelegde administratieve 
sanctie.

8. Anders dan het middel aanvoert, kan de belastingschuldige, zelfs wanneer 
het bestuur hem geen dading voorstelt of wanneer hij een dading weigert, door 
de rechter laten nagaan of er omstandigheden bestaan die verantwoorden dat de 
administratieve geldboete wordt verminderd tot onder het door de wet bepaalde 
tarief.

9.  Aangezien  de  aangevoerde  schending  van de  artikelen 10 en  11 van de 
Grondwet  berust  op een onjuiste  premisse,  bestaat  er  geen  aanleiding tot  het 
stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

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

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. 
Wouters en Claeys Bouuaert.

Nr. 727

1° KAMER - 12 december 2008
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1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE 
BELASTINGPLICHTIGE - ONDERTEKENING - NEERLEGGING

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
CASSATIEBEROEP VANWEGE DE BELASTINGPLICHTIGE - VORMVEREISTEN - ONDERTEKENING - 
NEERLEGGING

3º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
RECHTSPLEGING - CASSATIEBEROEP VANWEGE DE BELASTINGPLICHTIGE - VORMVEREISTEN 
- ONDERTEKENING - NEERLEGGING

1º,  2°  en  3°  Zoals  inzake  inkomstenbelastingen  mag  inzake  provincie-  en 
gemeentebelastingen het verzoekschrift in cassatie van de belastingsplichtige door een 
advocaat  worden  ondertekend  en  neergelegd  voor  zover  het  cassatieberoep  wordt 
ingesteld tegen een eindbeslissing die is gewezen over een geschil dat werd beslecht  
door de fiscale rechter als bedoeld in de artt. 569, 32° en 632 van het Ger. W1.(Art. 378, 
W.I.B. (1992); Artt. 11 en 12, Wet 24 december 1996)

 

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. De brandweerdiensten van eiseres hebben op 6 januari 2005 een brandpreventiever-
slag  opgemaakt  naar  aanleiding  van  de  door  verweerster  ingediende  bouwvergunning 
voor het vervangen van een bestaande carwash op haar terreinen gelegen te Oostende. 
Hiervoor werd haar door eiseres een factuur overgemaakt voor een bedrag van 576,10 
euro  overeenkomstig  de  ‘Retributieverordening  op  de  door  de  Brandweer  verrichte 
opdrachten van Brandpreventie’.

Op 26 september 2005 ging verweerster over tot dagvaarding teneinde te horen zeggen 
voor recht dat de gevorderde heffing nietig is, minstens vast te stellen dat de heffing een 
belasting uitmaakt waarvoor verweerster is vrijgesteld krachtens artikel  14 van de Wet 
van 23 juli 1926 tot oprichting van de N.M.B.S..

Bij het thans bestreden vonnis van 7 november 2006 heeft  de Vrederechter van het 
eerste kanton te Oostende de vordering van verweerster gegrond verklaard, oordelend dat 
er  in  casu  sprake  is  van  een  belasting  en  verweerster  van  gemeentelijke  belasting  is 
vrijgesteld.

2.  In  het  tweede  middel tot  cassatie  verwijt  eiseres  de  Vrederechter  te  hebben 
geoordeeld in strijd met artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk wetboek, welke bepaling 
voorziet  dat  de rechtbank van eerste  aanleg exclusief  kennis  neemt van de geschillen 
betreffende de toepassing van een belastingwet.

Eiseres wijst  er in dit verband op dat de Vrederechter in het bestreden vonnis heeft 
geoordeeld dat de bestreden heffing het karakter heeft van een belasting, om vervolgens 
verder te oordelen over het geschil tussen partijen, in het bijzonder over de problematiek 
van  de belastingvrijstelling van  verweerster  en de eerbiediging van het  grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel.

Zoals  verweerster  terecht  stelt  in  haar  memorie  van  antwoord,  wordt  de  materiële 
bevoegdheid bepaald door het voorwerp van de eis, zoals dit uit de gedinginleidende akte 
blijkt (Cass., 13 okt.1997, A.C., 1997, 401; Cass., 8 sept.1978, A.C., 1978-79, 26).

Verweerster kan evenwel niet worden gevolgd waar zij vaststelt dat de bewoordingen 
van de dagvaarding van 26 september 2005 nergens verwijzen naar de toepassing van een 

1Zie de conclusie van het O.M
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belastingwet.
Blijkens de gedinginleidende dagvaarding vorderde verweerster om voor recht te horen 

zeggen  dat  de  gevorderde  heffing  nietig  is,  minstens  een  belasting  waarvoor  zij  is 
vrijgesteld overeenkomstig artikel 14 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de 
N.M.B.S.

Verweerster voerde aldus in wezen aan dat de formeel van haar gevorderde retributie in 
werkelijkheid een belasting is, en dat zij van belasting is vrijgesteld op grond van de door 
haar ingeroepen fiscale vrijstellingsbepaling.

Alhoewel  de  betwiste  heffing  formeel  een  retributie  uitmaakt,  betreft  het  geschil 
niettemin de toepassing van een belastingwet ingevolge het voorwerp van verweersters 
vordering zoals die uit de gedinginleidende dagvaarding blijkt.

Dat eiseres de litigieuze heffing formeel als een retributie heeft  voorgesteld,  kan op 
zichzelf niet voor gevolg hebben dat dit geschil geen betrekking kan hebben op de toepas-
sing van een belastingwet.  De rechter die geroepen wordt  zich uit  te spreken over  de 
juridische  aard  van  een  gemeentelijke  heffing,  is  immers  niet  gebonden  door  de 
kwalificatie  “retributie”  die het stadsbestuur op de heffing kleefde,  maar moet zelf  de 
werkelijke aard van de heffing nagaan (Luik, 17 feb. 1995, J.L.M.B., 1996, 637).

Ik meen dan ook dat de Vrederechter ten onrechte niet is ingegaan op het verzoek van 
eiseres om de zaak te  verzenden naar de fiscale  kamer  van  de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge.

Zulks is des te meer het geval nu de Vrederechter in het bestreden vonnis zelf tot de 
bevinding kwam dat de litigieuze heffing een belasting uitmaakt en geen retributie.

Voorts  heeft  de  Vrederechter  uitspraak  gedaan  over  de  belastingvrijstelling  waarin 
artikel  14 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de N.M.B.S. voorziet.  Deze 
bepaling is, naar mijn mening, een belastingwet in de zin van artikel 569, 32° van het 
Gerechtelijk wetboek.

De vrederechter heeft aldus door toch uitspraak te doen over het geschil artikel 569, 32° 
geschonden en aan eiseres de beoordeling door de gespecialiseerde fiscale rechter en de 
daarbij horende dubbele aanleg ontzegd.

Het middel komt dan ook gegrond voor en leidt tot volledige cassatie van het bestreden 
vonnis.

3. Mocht Uw Hof evenwel  in een andere zin oordelen dat het geschil  waarover  het 
bestreden vonnis uitspraak deed, handelt over de verschuldigdheid van een door eiseres 
lastens verweerster gevestigde retributie, en aldus geen geschil uitmaakt betreffende de 
toepassing van een belastingwet, zal het noodzakelijkerwijze ambtshalve tot de bevinding 
moeten komen dat het cassatieberoep niet  ontvankelijk is nu het verzoekschrift  niet is 
ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie zoals voorgeschreven bij artikel 
1080 van het Gerechtelijk wetboek.

Ingevolge  onderhavige  schriftelijke  conclusie  worden  de  partijen  meteen  in  de 
gelegenheid  gesteld  overeenkomstig  artikel  1107  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  hun 
opmerkingen  te  formuleren  omtrent  deze  grond  van  onontvankelijkheid  van  het 
cassatieberoep. 

Besluit: VERNIETIGING 

(STAD OOSTENDE T. N.M.B.S.)

ARREST

(A.R. F.07.0035.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 november 2006 gewezen 

door de Vrederechter van het Eerste Kanton te Oostende. 
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
III. BESLISSNG VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het openbaar ministerie heeft ambtshalve opgeworpen dat het cassatiebe-

roep door een advocaat bij het Hof van Cassatie moest worden ondertekend. Er 
is  aan  de  partijen  kennis  gegeven  van  die  opwerping  overeenkomstig  artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het verzoek-
schrift tot cassatie zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie ondertekend.

3. Artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) voorziet 
in  een  afwijking  op  die  regel:  "Het  verzoekschrift  houdende  voorziening  in 
cassatie  en  het  antwoord  op  de  voorziening  mag  door  een  advocaat  worden 
ondertekend en neergelegd."

Deze  afwijking  geldt  krachtens  de  artikelen  11  en  12  van  de  wet  van  24 
december 1996 ook voor de vestiging en de invordering van de provincie-en 
gemeentebelastingen.

4. De afwijking geldt enkel indien een cassatieberoep wordt ingesteld tegen 
een eindbeslissing die is gewezen over een geschil dat werd beslecht  door de 
fiscale rechter als bedoeld in de artikelen 569,32° en 632 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

5. Het bestreden vonnis werd niet gewezen door de fiscale rechter, maar door 
de vrederechter.

Het verzoekschrift tot cassatie is niet ondertekend door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. M. 
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Maus, Brugge en Maes.

Nr. 728

1° KAMER - 12 december 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — 
BEROEPSINKOMSTEN — ANDERE AFTREKBARE POSTEN - 
INVESTERINGSAFTREK - VASTE ACTIVA - GEBRUIK OVERGEDRAGEN - VOORWAARDEN INZAKE 
AFTREK - BEWIJSLAST

  Wie de investeringsaftrek vordert op vaste activa waarvan hij het gebruik in de zin van art.  
75, 3°, van het W.I.B. (1992) aan een derde overdraagt, moet bewijzen dat hij dit doet in  
de  voorwaarden  bepaald  bij  dit  artikel,  en  inzonderheid  dat  de  gebruikers  het  goed 
gebruikt hebben voor het verwerven van belastbare inkomsten1. (Art. 75, 2° en 3°, W.I.B. 
(1992))

(EURO RENT ANTWERP n.v. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Onderhavige zaak heeft betrekking op de vraag of een vennootschap die beroeps-
matig werktuigen voor korte periodes verhuurt aan om het even welke klanten, aanspraak 
kan maken op een investeringsaftrek voor de aanschaffingsprijs van de verhuurde werk-
tuigen.

2. De eiseres vroeg de bijkomende investeringsaftrek voor de voor verhuur bestemde 
werktuigen  voor  het  eerst  in  het  bezwaar  tegen  de  betwiste  belastingaanslag,  onder 
verwijzing naar het cassatiearrest van 22 november 2001 (A.R. F.00.0090.N, nr. 639). Het 
bezwaar werd afgewezen waarop de eiseres zich tot de fiscale rechter wendde.

In eerste aanleg werd de bijkomende investeringsaftrek toegestaan.
In hoger beroep werd de bijkomende aftrek verworpen omdat eiseres niet het bewijs 

heeft geleverd dat de verhuringen gebeurden aan natuurlijke personen die de gehuurde 
activa  in  België  gebruikten  voor  het  verwerven  van  belastbare  inkomsten  en  die  het 
gebruiksrecht van de goederen niet aan derden hebben afgestaan 

3. Krachtens artikel 75, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (verder 
WIB 92), is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa die zijn verkregen of 
tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij een 
overeenkomst van erfpacht, opstal of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over 
te dragen, in geval de vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die 
het recht heeft verkregen.

Krachtens artikel 75, 3° WIB 92, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, is de 
investeringsaftrek niet van toepassing op “vaste activa, indien het recht van gebruik ervan 
anders dan op de wijze vermeld sub 2°, is overgedragen aan een andere belastingplichtige, 
tenzij de overdracht gebeurt  aan een natuurlijke persoon die de vaste  activa in België 
gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel 
noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt.”

1 Zie de conclusie van het O.M.
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4. In het eerste onderdeel van het enig middel voert de eiseres vooreerst aan dat uit de 
samenhang van artikelen 75, 2° en 75, 3° WIB 92 blijkt dat de investeringsaftrek enkel is 
uitgesloten  indien “de  economische  eigendom” van  de vaste  activa  op permanente  of 
quasi-permanente  wijze  is  overgedragen  aan  een  derde  en  dat  de  investeringsaftrek 
derhalve niet uitgesloten is in geval van kortstondige verhuringen van de vaste activa. In 
de in artikel 75, 2° WIB 92 bedoelde gevallen (leasing, erfpacht, opstal of soortgelijke 
onroerende rechten) is het gebruiksrecht op permanente wijze aan een derde afgestaan. 
Volgens de eiseres viseert  artikel 75, 3° WIB 92 enkel overeenkomsten die een zelfde 
resultaat  beogen als de overeenkomsten bedoeld in 75,  2°,  met  name de min of meer 
permanente overdracht van de economische eigendom van het goed.

5. Deze stelling vindt steun bij bepaalde auteurs. 
6. Zo kan een tekstargument worden aangevoerd. Artikel 75, 3° WIB 92 spreekt over 

“overgedragen  aan  een andere  belastingplichtige”  en  “overdracht  aan  een natuurlijke 
persoon”. Men zou hier kunnen uit afleiden dat alleen een exclusieve overdracht bedoeld 
is en een exclusieve overdracht is wellicht ook een permanente of quasi-permanente over-
dracht.

Toch overtuigt dit tekstargument niet. Ook bij kortstondige verhuringen is het gebruik 
telkens opnieuw overgedragen aan “een persoon”.

De exclusieve en permanente overdracht is allicht het “quod plerumque fit”, maar dat 
betekent niet dat ook niet-exclusieve, opeenvolgende overdrachten onder het toepassings-
gebied van artikel 75, 3° WIB 92 kunnen vallen. De tekst van de wet noch de parlemen-
taire voorbereiding bevatten aanwijzingen dat kortetermijnverhuringen uitgesloten zijn.

7. In eerste aanleg besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen dat bij de in 
casu  quo  gedane  kortetermijnverhuringen,  niet  door  middel  van  huurcontracten  of  op 
andere wijze aan derden tegelijk het recht van gebruik wordt “overgedragen” in de zin van 
een min of meer duurzame overdracht in de werkelijke zin van dit laatste begrip (Rb. 
Antwerpen 29 juni 2005, F.J.F. 2006, nr. 2006/99).

8.  Auteur GARABEDIAN lanceerde reeds eerder de denkpiste  dat alleen duurzame 
verhuringen zouden bedoeld zijn.(D. GARABEDIAN, "Un cas d’interprétation de la loi 
fiscale", in  Liber Amicorum L Hinnekens,  Brussel, Bruylant, 2002, 217, nr. 15). Auteur 
VERBANCK vraagt zich af of, in geval de beroepswerkzaamheid van de belastingplich-
tige erin bestaat om het gebruik van activa kortstondig aan derden af te staan, niet kan 
worden verdedigd dat de belastingplichtige de eigenlijke gebruiker van de bewuste activa 
blijft en men bij verhuur geen rechten van gebruik overdraagt (P. VERBANCK, Investe-
ringsaftrek, Fiscale praktijkstudies nr. 23, Ced.Samsom, 2001, 35).

9. Uit andere rechtspraak blijkt dat de rechtbanken de beperking van artikel 75, 3° WIB 
92 toepassen op kortstondige verhuringen (Gent 8 juni 2000,  T.F.R. 2002, nr. 2002/28; 
Brussel 21 sept. 2006, F.J.F. 2007, nr. 2007/136, Antwerpen 7 november 2006, Fisc.Act. 
2007, afl. 6, 13) of minstens ervan uitgaan dat kortstondige verhuringen onder het toepas-
singsgebied van dat artikel kunnen vallen (Rb. Antwerpen, 15 dec. 2004, T.F.R. 2005, nr. 
2005/49).

10. Ook in de rechtsleer wordt artikel 75, 3° WIB 92 van toepassing geacht op verhu-
ringen (C. CHEVALIER, Vademecum vennootschapsbelasting, Larcier, 2004, 1193; JVD, 
“Verhuur en investeringsaftrek: slaat Cassatie de bal mis?”, Fiscoloog 2002, afl. 835, 6). 
Volgens auteurs MALHERBE, DE WOLF en SCHOTTE beoogt artikel 75, 3° WIB 92 
vooral  de  overdracht  van  het  recht  van  gebruik  krachtens  een  huurcontract  (.J. 
MALHERBE,  M.  DE  WOLF en  C.  SCHOTTE,  Droit  fiscal.  L’impôt  des  sociétés, 
Larcier, 1997, 228).

11. Bepaalde rechtspraak laat de investeringsaftrek toe als het afstaan (verhuren) van de 
activa gebeurt als onderdeel van een brede dienstverlening (Brussel, 11 okt. 2001, T.F.R. 
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2002, nr. 2002/29; Antwerpen, 4 mei 2004, besproken in  Fisc.Act. 2004, afl. 24, 4, Rb. 
Brugge, 24 feb. 2004,  Fisc.Koer. 2004, 460; Contra: Gent 8 juni 2000,  T.F.R. 2002, nr. 
2002/28). Ook de belastingadministratie heeft in het verleden om die reden de investe-
ringsaftrek toegelaten voor onder meer hotels en rusthuizen, omdat de verhuring gepaard 
gaat met een uitgebreide dienstverlening (Zie bespreking van de antwoorden op parlemen-
taire vragen aan de minister  van Financiën bij  P.  VERBANCK,  Investeringsaftrek, Fiscale 
praktijkstudies nr. 23, Ced.Samsom, 2001, 36-38;  Com.IB 92, nr. 68/23, p. 68/33). Het 
Hof van Beroep te Brussel gaat er in zijn voormeld arrest van 11 oktober 2001 van uit dat 
de terbeschikkingstelling van tentoonstellingsstands niet als een verhuring, maar als een 
dienstprestatie moet worden beschouwd. A contrario kan hieruit worden afgeleid dat deze 
rechtspraak de investeringsaftrek uitgesloten acht indien de verhuur (zoals in voorliggend 
geval) niet gepaard gaat met een brede dienstverlening. 

12. Uw Hof heeft in zijn arrest van 22 november 2001 (A.R. F.00.0090.N, nr. 639.) 
artikel 75, 3° WIB 92 toegepast op een hypothese van verhuur van tenten aan particu-
lieren. Het Hof heeft in dat arrest weliswaar geoordeeld dat de verhuur van tenten aan 
particulieren geen uitsluiting van de investeringsaftrek tot  gevolg heeft  omdat  er geen 
gevaar  voor  bestaat  dat  twee  onderscheiden  belastingplichtigen  voor  dezelfde  activa 
zouden kunnen genieten van de investeringsaftrek, maar uit het arrest blijkt niettemin dat 
het Hof artikel 75, 3° WIB 92 principieel toepasselijk acht op opeenvolgende kortstondige 
verhuringen.

13. Het eerste onderdeel faalt dan ook naar recht in zoverre het voorhoudt dat artikel 
75, 3° WIB 92 enkel van toepassing is op permanente of quasi-permanente overdrachten 
van het gebruik van vaste activa. 

14.  Het  standpunt  innemen dat  artikel  75,  3°  WIB 92 alleen permanente  of  quasi-
permanente overdrachten van het gebruik van vaste activa beoogt,  opent de deur voor 
misbruiken. Men kan dan immers aan de beperking ontsnappen door de permanente over-
dracht van het gebruik aan één derde te vervangen door meerdere opeenvolgende, in de 
tijd beperkte  overdrachten aan diezelfde derde.  Ook wordt  dan de deur geopend voor 
omzeilingen waarbij verschillende vennootschappen of particulieren, die niet voor inves-
teringsaftrek  in  aanmerking  komen,  via  een  vennootschap  vaste  activa  aanschaffen, 
waarna het gebruik afwisselend aan die vennootschappen of particulieren wordt overge-
dragen (bijvoorbeeld de aanschaf  door  een vennootschap van medische apparatuur  op 
verzoek van verschillende doktersvennootschappen die de apparatuur vervolgens afwisse-
lend gebruiken.  Uit  de cassatiearresten van 22 november  2001 (A.R. F.00.0090.N, nr. 
639.) en 27 juni 2002 (Cass. 27 juni 2002, A.R. F.00.0095.N, nr. 388.) blijkt dat de moge-
lijkheid van omzeiling van de wet een determinerende rol speelt bij de interpretatie van 
artikel 75, 3° WIB 92.

Men kan natuurlijk de vraag kan stellen of het opportuun is dat echte verhuurfirma’s 
die vaste  activa voor  korte  tijd verhuren aan om het even wie,  dus ook aan vennoot-
schappen en particulieren, van de investeringsaftrek moeten worden uitgesloten voor de 
verhuurde activa. Maar de tekst van artikel 75, 3° WIB 92 laat niet toe dat de lege lata de 
investeringsaftrek wordt toegestaan aan dergelijke verhuurfirma’s.

15.  Het  toestaan  van  de  investeringsaftrek  aan  de  verhuurfirma’s  zou  wel  kunnen 
worden gegrond op de rechtsregel vervat in voormeld arrest van uw Hof van 22 november 
2001  (A.R.  F.00.0090.N,  nr.  639).  Uit  dat  arrest  volgt  dat  de  investeringsaftrek  kan 
worden toegestaan indien er geen gevaar voor is dat twee personen voor hetzelfde vast 
actief de investeringsaftrek genieten. Vermits  de huurder van een vast  actief niet voor 
investeringsaftrek in aanmerking komt, is er geen gevaar voor een dubbele aftrek.  

16. Dit arrest werd in de rechtsleer sterk bekritiseerd, vooral omdat het Hof zich zou 
vergist hebben over wat de ratio legis is van artikel 75, 3° WIB 92 (D. GARABEDIAN, 
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“Un cas  d’interprétation de la  loi  fiscale”,  in  Liber Amicorum L.  Hinnekens, Brussel, 
Bruylant,  2002,  214  e.v.,  JVD,  “Verhuur  en  investeringsaftrek:  slaat  Cassatie  de  bal 
mis?”, Fiscoloog 2002, nr. 835, 6-7). Auteur GARABEDIAN stelt ook dat uw Hof in dit 
arrest een oplossing heeft bekrachtigd die tegen de wettekst ingaat door de in de parle-
mentaire voorbereiding uitgedrukte doelstelling te laten prevaleren op de tekst van de wet 
(D. GARABEDIAN, “Un cas d’interprétation de la loi fiscale”, in  Liber Amicorum L.  
Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 211).

17. Het standpunt van uw Hof werd overigens niet gevolgd door het verwijzingshof 
waarnaar de zaak verwezen werd door het voormelde arrest van uw Hof van 22 november 
2001 (Brussel 21 sept..2006, F.J.F. 2007, nr. 2007/136). Zulks was niet verwonderlijk nu 
uw Hof bij arrest van 27 juni 2002 inmiddels was teruggekomen op haar rechtspraak (cfr. 
infra, dub nrs. 18 e.v). 

Het arrest van het verwijzingshof werd daarop op zijn beurt voor uw Hof betwist (Zaak 
F.06.0129.N).

Het verwijzingshof meent dat de tekst van 75, 3° WIB 92 duidelijk is en de investe-
ringsaftrek uitsluit indien het gebruik wordt overgedragen aan particulieren (in die zin ook 
J.  MALHERBE,  M.  DE WOLF en C.  SCHOTTE,  Droit  fiscal.  L’impôt  des  sociétés, 
Larcier, 1997, 228). Het verwijzingshof stelt dat de Belgische Staat met reden doet gelden 
dat de stelling van het Hof van Cassatie dat de bepalingen in verband met de investerings-
aftrek tot doel hebben te verhinderen dat twee verschillende belastingplichtigen de inves-
teringsaftrek zouden toepassen op dezelfde vaste activa, enkel opgaat voor artikel 75, 2° 
WIB 92 maar niet voor artikel 75, 3° WIB 92. Deze laatste bepaling strekt er volgens het 
verwijzingshof toe te vermijden dat belastingplichtigen die zelf geen recht hebben op de 
investeringsaftrek,  het  voordeel  daarvan  toch  onrechtstreeks  zouden  genieten  door  de 
investering te laten verrichten door een andere belastingplichtige die wel recht heeft op de 
investeringsaftrek en die het recht van gebruik op deze investering vervolgens  afstaat 
(anders dan bij leasing) aan de eerste belastingplichtige. Het Hof van Beroep te Brussel 
oordeelt dat de Belgische Staat uit de wetshistoriek met reden afleidt  dat de wetgever 
heeft willen vermijden dat de investeringsaftrek wordt toegepast in alle gevallen waarin 
de activa worden gebruikt door huurders die, indien ze zelf eigenaar van de activa zouden 
zijn,  de  investeringsaftrek  niet  kunnen  genieten,  wat  ook  het  geval  is  met  activa  die 
worden verhuurd aan natuurlijke personen die deze activa niet voor de uitoefening van 
een beroepswerkzaamheid gebruiken.

18.  In  zijn  arrest  van  27  juni  2002  (A.R.  F.00.0095.N,  nr.  388)  is  uw Hof  terug 
gekomen  op  de  rechtsregel  verwoord  in  het  arrest  van  22  november  2001  (A.R. 
F.00.0090.N, nr. 63). Het interpreteert de artikelen 75, 2° en 75, 3° WIB 92 nog steeds in 
het licht van de bedoeling van de wetgever, maar heeft die bedoeling veel ruimer opgevat 
en is daardoor terug nauwer gaan aansluiten bij de letter van de wet. 

19. Uw Hof oordeelt: “Dat uit de samenhang van het voornoemde artikel 75, 2°, met 
artikel 75, 3°, volgt dat vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen 
op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, 
geen  recht  geven  op  investeringsaftrek,  tenzij  wanneer  een  gebruiker  een  natuurlijke 
persoon is die de activa in België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of 
voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor 
zover hij het recht van gebruik van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan 
een derde overdraagt”.  Het Hof besluit daaruit uitdrukkelijk dat de activa waarvan het 
gebruik aan een rechtspersoon is overgedragen op een andere wijze dan vermeld in artikel 
75, 2° WIB 92, niet voor investeringsaftrek in aanmerking komen. Het oordeelt dat de 
uitsluiting van elke overdracht aan een vennootschap beantwoordt aan de bedoeling van 
wetgever de mogelijkheden van investeringsaftrek te beperken. Op grond van deze rechts-
regel is het verlenen van de investeringsaftrek aan zuivere verhuurfirma’s die zich tot om 
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het even wie richten, dus ook tot vennootschappen, thans in ieder geval uitgesloten.
20. De appelrechters stellen vast dat de activiteit van de eiseres bestaat in de verhuring 

van werktuigen  en kleine  machines  op korte  termijn aan om het even welke  klanten, 
zijnde  particulieren,  eenmanszaken,  vennootschappen.  Vermits  de  verhuring  ook  aan 
vennootschappen gebeurt, is de weigering van de investeringsaftrek door de appelrechters 
volledig in overeenstemming met het voormeld arrest van uw Hof van 27 juni 2002.

21. Uw Hof overweegt in voormeld arrest van 27 juni 2002 ook: “Overwegende dat 
hieruit blijkt dat artikel 75, 3°, zoals het gewijzigd is, er niet alleen toe strekt te voor-
komen dat belastingplichtigen die geen recht hebben tot investeringsaftrek de wet zouden 
omzeilen door het  goed  te  laten kopen  door  een onderneming die wel  in aanmerking 
kwam om het vervolgens te verhuren aan de buitenlandse of moedervennootschap, maar 
dat hierbij tevens de bedoeling voorzat te vermijden dat de vennootschappen de begren-
zing van de investeringsaftrek zouden omzeilen”. Aldus stapt uw Hof duidelijk af van de 
opvatting dat alleen in geval van mogelijkheid van dubbele aftrek, de investeringsaftrek 
uitgesloten is. Uw Hof erkent, anders dan in het eerdere arrest van 22 november 2001, dat 
de  investeringsaftrek  ook uitgesloten  is  wanneer  personen die  geen  aanspraak kunnen 
maken op investeringsaftrek of slechts in beperkte mate van de investeringsaftrek kunnen 
genieten, de wettelijke beperkingen aan de investeringsaftrek kunnen omzeilen door het 
vast actief te laten verwerven door een vennootschap die wel de volledige investeringsaf-
trek  kan  genieten  en  het  vervolgens  in  huur  te  nemen.  Uw Hof  erkent  aldus  dat  de 
wetgever de bedoeling had om mogelijke misbruiken te voorkomen.

22. De uitsluiting van de investeringsaftrek bij afstand van het recht van gebruik aan 
natuurlijke personen die het afgestane goed niet beroepsmatig aanwenden, is in overeen-
stemming met het doel van de wetgever om de mogelijkheden van investeringsaftrek te 
beperken en met het doel van de wetgever om misbruiken te voorkomen. Misbruik kan 
immers ook in hoofde van particulieren voorhanden zijn (D. GARABEDIAN, “Un cas 
d’interprétation de la loi fiscale”,  in  Liber Amicorum L. Hinnekens, Brussel,  Bruylant, 
2002, 216; JVD, “Verhuur en investeringsaftrek: slaat Cassatie de bal mis?”,  Fiscoloog 
2002, nr. 835, 7). Particulieren hebben geen recht op investeringsaftrek.  Indien zij een 
vast actief doen verwerven door een verbonden vennootschap die wel investeringsaftrek 
kan genieten en het vervolgens huren, genieten zij onrechtstreeks toch van de investe-
ringsaftrek.  Zo  kunnen  ook  verschillende  particulieren  overeenkomen  om  via  een 
vennootschap vaste activa aan te schaffen, waarna het gebruik afwisselend op basis van 
huurovereenkomsten  aan die  particulieren wordt  overgedragen.  Op die  manier  kunnen 
ook die particulieren op onrechtstreekse wijze genieten van de investeringsaftrek waarop 
zij geen recht hebben. De uitsluiting van de investeringsaftrek bij afstand aan particu-
lieren, belet aldus dat personen die er geen recht op hebben toch van de investeringsaftrek 
genieten.

23.  Het eerste onderdeel  voert  ook de schending van  artikel  1709 B.W. aan omdat 
artikel 75, 3° WIB 92 het heeft over de overdracht van het “recht van gebruik” van vaste 
activa, en de huurder geen “recht van gebruik” zou hebben maar slechts een vorderings-
recht op het genot van de zaak.

24. Ook dit argument gaat niet op. Uit het feit dat artikel 75, 2° WIB 92 ook de leasing 
van vaste activa beoogt en uit het feit dat artikel 75, 3° WIB 92 overdrachten van het recht 
van gebruik op andere wijze dan vermeld sub 2° (leasing, erfpacht, opstal of enig gelijk-
aardig  onroerend  recht)  bedoelt,  blijkt  dat  niet  alleen  een  zakenrechtelijk  “recht  van 
gebruik” is bedoeld, maar ook de overdracht van het gebruik als dusdanig (het genot).

25.  De  meerderheidsopvatting  binnen  de  rechtspraak  (Brussel  21  sept.2006,  F.J.F. 
2007, nr. 2007/136; Brussel 5 sept.1996, zoals geciteerd in R. VERHOEVEN, Praktijk-
boek  voor  vennootschappen,  Kluwer,  2001,  617;  Gent  8  juni  2000,  T.F.R. 2002,  nr. 
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2002/28; Rb. Brugge,  24 februari  2004, besproken in  Fisc.Act. 2004, afl.  16, 5) en de 
rechtsleer  (D.  GARABEDIAN,  “Un  cas  d’interprétation  de  la  loi  fiscale”  in  Liber 
Amicorum L. Hinnekens, Brussel, Bruylant, 2002, 210-211, nr. 6, W. ROBBEN, «Belas-
tingregime van de NV» in  De NV in de praktijk, Kluwer, losbl. II.2.1.,  nr. 4.7.3.2.; P. 
SALENS,  “Noot bij Gent 8 juni 2000,  A.F.T.  2001, 92; H. VAN OUYRYVE, "Investe-
ringsaftrek en afstand van het recht van gebruik aan andere belastingplichtigen",  T.F.R. 
2005,  509,  P.  VERBANCK,  Investeringsaftrek, Fiscale  praktijkstudies  nr.  23, 
Ced.Samsom, 2001, 34.) acht artikel 75, 3° WIB 92 van toepassing op huurcontracten. De 
lange termijnverhuring wordt zelfs als hét typevoorbeeld van de in artikel 75, 3° bedoelde 
overdracht naar voren geschoven (.JVD, “Verhuur en investeringsaftrek: slaat Cassatie de 
bal mis?”, Fiscoloog 2002, afl. 835, 6.).

Auteur  MEULEMEESTER  meent  daarentegen  dat  alleen  de  zakelijke  rechten  zijn 
bedoeld en niet de huur ( J. MEULEMEESTER, “De overdracht van het recht van gebruik 
en de investeringsaftrek: hoe een ruim geïnterpreteerde wettekst het doel van de wet kan 
voorbijschieten” T.F.R. 2002, 370.). Auteur VERBANCK stelt zich de vraag of bij (kort-
stondige) verhuur rechten van gebruik worden overgedragen. Hij wijst erop dat sommige 
commentatoren stellen dat het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn arrest van 18 maart 
1996 (Antwerpen 18 maart 1996,  F.J.F. 1996, nr. 96/204;  Fisc.Koer. 1996, 300) waar-
schijnlijk  van  oordeel  was  dat  het  gebruiksrecht  niet  was  overgedragen  in  een  geval 
waarin een firma die de verhuur van jachten als maatschappelijk doel had een jacht ter 
beschikking stelde van zijn zaakvoerder.

26. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen stelt uitdrukkelijk dat de bewoor-
ding “recht van gebruik” van artikel 75, 3° geenszins vereist dat het moet gaan om vesti-
ging van een zakelijk recht in de zin van artikel 625 B.W. (Rb. Antwerpen 29 juni 2005, 
F.J.F. 2006, nr. 2006/99).

27.  Uit  de  omstandigheid  dat  uw  Hof  het  in  zijn  arrest  van  27  juni  2002  (A.R. 
F.00.0095.N, nr. 388) stelselmatig heeft over het gebruik zonder meer, blijkt dat het Hof 
van oordeel is  dat  “het gebruik” in zijn dagdagelijkse  betekenis wordt  beoogd en niet 
alleen het zakenrechtelijke “recht van gebruik”. Dat het Hof van oordeel is dat huur onder 
het toepassingsgebied van artikel 75, 3° valt, blijkt duidelijk uit volgende overweging in 
voormeld arrest van 27 juni 2002: “Overwegende dat hieruit blijkt dat artikel 75, 3°, zoals 
het gewijzigd is, er niet alleen toe strekt te voorkomen dat belastingplichtigen die geen 
recht hebben tot investeringsaftrek de wet omzeilen door het goed te laten kopen door een 
onderneming die wel in aanmerking kwam om het vervolgens te verhuren aan de buiten-
landse of moedervennootschap…”

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(…)
Besluit: VERWERPING

ARREST

(A.R. F.07.0051.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 26, §§1 en 2 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 68 en 75, 2° en 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992), 

zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992 en zoals van toepassing vóór de wijziging 
bij wet van 27 december 2005;

- de artikelen 544 en 1709 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht;
- artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal, artikel 1 van het  

koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1968 tot regeling van het juridisch statuut der 
ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.

Aangevochten beslissingen
Bij  het  bestreden  arrest  van  7  november  2006  verklaart  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen het hoger beroep van de Belgische Staat ontvankelijk en gegrond, vernietigt 
het bestreden vonnis, waarbij de eerste rechter eiseres' vordering toelaatbaar en gegrond 
verklaarde,  kohierartikel  820834401 van  22 maart  2002  in  de  vennootschapsbelasting 
voor aanslagjaar 2001 in hoofde van eiseres voor de gemeente Antwerpen onthief in de 
mate dat in de belastbare grondslag ervan, bovenop de reeds aanvaarde aangegeven inves-
teringsaftrek, geen rekening werd gehouden met bijkomend 16.157,58 euro aan investe-
ringsaftrek,  de herberekening van deze aanslag met  inachtneming van deze ontheffing 
beval en de Belgische Staat tot terugbetaling aan de eiseres van elke uit hoofde van het 
ontheven gedeelte betaalde som, meer moratoriuminterest overeenkomstig artikel 418 van 
het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1992),  veroordeelde  en,  opnieuw  recht 
doende, wijst de oorspronkelijke vordering van eiseres voor de eerste rechter af als onge-
grond. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:

"2.3. Uit de samenhang van artikel 75, 2°, WIB (1992) met artikel 75, 3°, WIB (1992) 
volgt dat vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere 
wijze dan via leasing-, erfpacht, opstal of soortgelijke overeenkomst, geen recht geven op 
investeringsaftrek, tenzij wanneer de gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in 
België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een 
vrij beroep, ambt, post, of winstgevende activiteit en voor zover hij het recht van gebruik 
van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt (Cass., 27 
juni 2002).

Het artikel 75, 2°, is in casu niet relevant, vermits er door de nv Euro Rent Antwerp 
geen  onroerend  recht  wordt  overgedragen,  maar  zij  integendeel  roerende  goederen 
verhuurt.

2.4. De activiteit van de nv Euro Rent Antwerp bestaat in de verhuring van werktuigen 
en kleine machines op korte termijn aan om het even welke klanten, zijnde particulieren, 
eenmanszaken, vennootschappen.

De verhuring  van  roerende  goederen  aan derden gaat  ongetwijfeld  gepaard  met  de 
(tijdelijke) overdracht van het gebruiksrecht van deze goederen aan de derden-huurders.

Overeenkomstig  artikel  75,  3°,  WIB (1992)  kunnen  dan  ook  enkel  de vaste  activa 
welke verhuurd worden aan natuurlijke personen in aanmerking komen voor investerings-
aftrek, mits de natuurlijke persoon-huurder in kwestie deze activa in België gebruikt voor 
het verwerven van belastbare inkomsten en mits hij op zijn beurt het gebruiksrecht van de 
goederen niet aan derden afstaat.

De bewijslast, namelijk van aan te tonen welke verhuringen gebeurden aan natuurlijke 
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personen-huurders  die  deze activa in  België  hebben gebruikt  voor  het  verwerven  van 
belastbare inkomsten en mits deze op hun beurt het gebruiksrecht van de goederen niet 
aan derden hebben afgestaan, rust op de nv Euro Rent Antwerp.

Het bewijs hiervan ligt evenwel niet voor.
Bij gebrek aan een dergelijk bewijs, kan geen investeringsaftrek worden toegestaan.
2.5. Er bestaat geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag.
Het onderscheid dat gemaakt wordt door artikel 75, 3°, WIB (1992) heeft, enerzijds, 

een objectieve verantwoording (nl. enerzijds beletten dat de belastingplichtigen die geen 
recht hebben op investeringsaftrek de wet zouden omzeilen, en, anderzijds, te vermijden 
dat de vennootschappen de begrenzing van de investeringsaftrek zouden omzeilen (Cass., 
27 juni 2002) en geldt bovendien ten aanzien van alle belastingplichtigen die principieel 
aanspraak kunnen maken op de toepassing van de investeringsaftrek.

Dit onderscheid druist niet in tegen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
2.6. Gelet op wat voorafgaat, zijn de overige argumenten en middelen van partijen niet 

(langer) relevant.
Het hoger beroep van (de verweerder) dient te worden gegrond verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Naar luid van artikel 68 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) worden 

winst en baten vrijgesteld tot een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de 
materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en van de 
nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa in België voor het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid  worden  gebruikt.  Deze vrijstelling wordt  "investeringsaftrek" 
genoemd.

Luidens artikel 75 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) is de investe-
ringsaftrek niet van toepassing op:

2°  vaste  activa die  zijn verkregen  of  tot  stand gebracht  met  het  doel het  recht van 
gebruik  ervan  bij  leasingcontract  of  bij  overeenkomst  van  erfpacht  of  opstal,  of  enig 
gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen 
worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;

3° vaste activa indien het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze als vermeld 
sub 2° is overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan 
een natuurlijke persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst 
of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde over-
draagt.

Uit de samenlezing van deze bepalingen, die niet los van elkaar kunnen worden gezien, 
volgt dat de belastingplichtige slechts dan geen aanspraak zal kunnen maken op investe-
ringsaftrek wanneer hij het "recht van gebruik" met betrekking tot de vaste activa in de 
hoger vernoemde voorwaarden heeft "overgedragen" aan een derde.

Deze uitzondering dient beperkend te worden uitgelegd.
De overeenkomsten die door de wetgever worden aangehaald in artikel 75, 2°, van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) illustreren dat de wetgever de uitzondering 
van  artikel  75,  2°,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1992)  enkel  van 
toepassing achtte in geval van overdracht van de economische eigendom van de activa 
aan een derde.

Dat blijkt vooreerst uit de verwijzing naar overeenkomsten van erfpacht of opstal of 
van enig gelijkaardig onroerend recht, overeenkomsten waarbij aan een derde één van de 
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componenten van het eigendomsrecht,  met name het recht van gebruik,  aan een derde 
wordt overgedragen en waarbij een zakelijk recht op bepaalde activa wordt gecreëerd. Dat 
blijkt vervolgens uit de verwijzing naar de leasingovereenkomst, zijnde een overeenkomst 
die in essentie in hoofde van de leasinggever een zekerheidsfunctie vervult en waarbij aan 
de leasingnemer, aan wie een koopoptie wordt verleend, tijdens de duur van de overeen-
komst de economische eigendom van het goed, dat op de gespecificeerde aanwijzing van 
de leasingnemer door de leasinggever werd aangekocht, wordt overgedragen.

Bij al deze overeenkomsten wordt de economische eigendom op min of meer perma-
nente wijze overgedragen aan een derde.

Bij artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), dat werd inge-
geven  door de vrees  dat  de  belastingplichtige  de bepaling van artikel  75,  2°,  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen zou omzeilen, werd de investeringsaftrek boven-
dien uitgesloten voor andere wijzen van overdracht van dat recht van gebruik.

Deze bepaling viseert duidelijk overeenkomsten, die een zelfde resultaat beogen als de 
overeenkomsten  geviseerd  in  artikel  75,  2°,  van het  Wetboek van  de Inkomstenbelas-
tingen (1992), met name de overdracht op min of meer permanente wijze van de economi-
sche eigendom van het goed aan een derde.

Uit een en ander volgt dat artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) niet  iedere  overeenkomst  viseert,  waarbij  aan een derde het recht om van een 
bepaalde  zaak  gebruik  te  maken  wordt  overgedragen,  doch  enkel  de  overeenkomsten 
viseert waarbij een recht wordt gecreëerd dat vergelijkbaar is met de rechten die worden 
gecreëerd bij de overeenkomsten, die uitdrukkelijk worden opgesomd in artikel 75, 2°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, anders gezegd dat de derde de economi-
sche eigendom van de activa bekomt.

De kortstondige verhuur van vaste activa, waarbij de eigenaar van een goed het genot 
van dat goed voor een korte periode verschaft aan een derde tegen betaling van een huur-
prijs, beantwoordt geenszins aan deze omschrijving.

De huurovereenkomst is immers per definitie een overeenkomst waarin de ene partij 
zich enkel verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een 
zekere tijd en tegen een bepaalde prijs die de laatstgenoemde zich verbindt uit te betalen, 
zonder dat hij hierbij de economische eigendom over dat goed afstaat.

A fortiori  zullen  die  huurovereenkomsten  niet  beantwoorden  aan  de  overeenkomst, 
waarvan sprake in artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
wanneer blijkt dat de eigenaar beroepshalve deze activa kortstondig verhuurt, vermits hij 
in  deze  hypothese  nooit  de  bedoeling  heeft  om  de  economische  eigendom  van  de 
goederen op min of meer permanente wijze aan de derde over te dragen.

Waar het hof van beroep zonder meer besluit dat de uitzondering van artikel 75, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ook van toepassing is op de verhuring 
van werktuigen  en kleine  machines  op korte  termijn aan om het even welke  klanten, 
zijnde particulieren, eenmanszaken, vennootschappen, om de enkele reden dat de verhu-
ring gepaard gaat met een tijdelijke overdracht van het gebruiksrecht van deze goederen, 
zonder weliswaar vast te stellen dat bij de kwestieuze huurovereenkomsten van kortston-
dige duur aan de derde een recht van gebruik, gelijkaardig aan het recht, volgend uit de 
overeenkomsten bedoeld in artikel 75, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), wordt gecreëerd, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van 
artikelen 68, 75, 2° en 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
gewijzigd bij wet van 28 december 1992 en zoals van toepassing voor de wijziging bij 
wet van 27 december 2005, en voor zoveel als nodig artikelen 544, 1709 van het Burger-
lijk Wetboek, artikel 1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht, artikel 
1 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal en artikel 1 van het koninklijk 



3046 HOF VAN CASSATIE 12.12.08 - Nr. 728 

besluit nr. 55 van 10 november 1968 tot regeling van het juridisch statuut der onderne-
mingen gespecialiseerd in financieringshuur). Door de uitzondering van artikel 75, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ook van toepassing te achten op de 
belastingplichtige die zijn activa beroepshalve verhuurt voor korte termijn, verantwoordt 
het zijn beslissing ook om die reden niet naar recht (schending van artikel 75, 2°, en 75, 
3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals gewijzigd bij wet van 28 
december 1992 en zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 27 december 2005). 
Door aan te nemen dat bij de huurovereenkomst van kortstondige duur het gebruiksrecht 
tijdelijk wordt overgedragen aan de huurder schendt het hof van beroep ten slotte artikel 
1709 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit  volgt dat aan de huurder slechts een vorde-
ringsrecht op het genot van de zaak wordt verleend (schending van artikel 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel 
(...)
Derde onderdeel 
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

Eerste onderdeel
1.  Krachtens  artikel  75,  2°,  van  het  Wetboek  van de  Inkomstenbelastingen 

(1992),  is  de  investeringsaftrek  niet  van  toepassing  op  vaste  activa  die  zijn 
verkregen  of  tot  stand gebracht  met  het  doel  het  recht  van gebruik  ervan bij 
leasingcontract of bij een overeenkomst van erfpacht, opstal of enig gelijkaardig 
onroerend recht aan een derde over te dragen, in geval de vaste activa kunnen 
worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen.

2.  Krachtens  artikel  75,  3°,  van  het  Wetboek  van de  Inkomstenbelastingen 
(1992), zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, is de investeringsaftrek 
niet van toepassing op "vaste activa, indien het recht van gebruik ervan anders 
dan op de wijze vermeld sub 2°, is overgedragen aan een andere belastingplich-
tige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa 
in  België  gebruikt  voor het  behalen  van winst  of  baten en die het  recht  van 
gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt".

3. Uit de samenhang van het voornoemde artikel 75, 2°, met artikel 75, 3°, 
volgt dat vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een 
andere  wijze dan  via  een  leasing-,  erfpacht-,  opstal-  of  soortgelijke  overeen-
komst, geen recht geven op investeringsaftrek, tenzij wanneer een gebruiker een 
natuurlijke persoon is die de activa in België gebruikt voor de exploitatie van een 
onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstge-
vende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik van die activa op zijn 
beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.

4. Wie de investeringsaftrek vordert op vaste activa waarvan hij het gebruik in 
de zin van artikel 75, 3°, aan een derde overdraagt, moet bewijzen dat hij dit doet 
in de voorwaarden bepaald bij dit artikel, en inzonderheid dat de gebruikers het 
goed gebruikt hebben voor het verwerven van belastbare inkomsten.
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5. Het arrest dat oordeelt dat eiseres dat bewijs niet levert, verantwoordt zijn 
beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
6. Voor het overige oordeelt het arrest niet dat een huurder meer rechten heeft 

dan een vorderingsrecht  op het  genot  van de zaak, maar oordeelt  het  dat  het 
genoemde artikel 75, 3°, ook toepasselijk is op huurcontracten.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Tweede onderdeel
(...)
Derde onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt eiseres in de kosten.

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. 
Geinger en Claeys Bouuaert.

Nr. 729

1° KAMER - 12 december 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTINGSCHULD - AAN 
BELASTINGSCHULDIGE TERUG TE GEVEN SOMMEN - ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN - 
AANZUIVERING - DRAAGWIJDTE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTINGSCHULD - AAN 
BELASTINGSCHULDIGE TERUG TE GEVEN SOMMEN - ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN - 
AANZUIVERING - TOETSING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

1º  De  aanzuivering  door  de  ontvanger  der  directe  belastingen  van  aan  een 
belastingschuldige  terug  te  geven  sommen  op  de  door  die  belastingschuldige  
verschuldigde belastingen, maakt een door de wet opgelegde wijze van betaling bij wege 
van schuldvergelijking uit waarop de voorwaarden van de artikelen 1413 en 1415 van het  
Ger.  W. niet van toepassing zijn; de aanzuivering is uitdrukkelijk  toegelaten indien de 
aangezuiverde schuld geen zekere en vaststaande schuld is in de zin van artikel 410 van 
het W.I.B. (1992), in welk geval ze tevens strekt tot zekerheid van de betaling van de 
betwiste schuld1.

2º De rechter kan, op vraag van de schuldenaar, de vrijgave van de door de ontvanger der  
directe  belastingen  op  een  betwiste  schuld  aangezuiverde  som  bevelen  indien  de 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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betwisting  hem  kennelijk  gegrond  voorkomt2.(Artt.  166,  §  2  en  §  3,  en  143,  K.B. 
Uitvoering W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Fiananciën T. M.)

 

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

I. De feiten.     
De ontvanger der directe belastingen te Gent 2 heeft teruggaven in de personenbelas-

ting waarop verweerders  recht hadden,  in 2004 en 2006 aangerekend op een betwiste 
aanslag in de personenbelasting voor aanslagjaar 2001.

Verweerders hebben de aanwendingen betwist en kregen in eerste aanleg en in hoger 
beroep gelijk.

De appelrechters bevelen de terugbetaling omdat de aanrekening op grond van artikel 
166 § 3 KB/WIB 92 volgens hen een bewarend beslag uitmaakt, en in casu niet voldaan 
was aan de ter zake in de artikelen 1413 en 1415 Ger.W. gestelde voorwaarden.

II. De voorziening in cassatie. 
In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat het bestreden arrest niet wettig heeft 

beslist dat de met toepassing van artikel 166, § 3 KB/WIB 92 verrichte fiscale schuldver-
gelijking als een bewarend beslag onder derden in eigen handen moet worden gekwalifi-
ceerd, noch wettig de teruggave heeft  bevolen van de voor het aanslagjaar 2003 inge-
houden fiscale terugbetalingen, op grond dat deze inhoudingen niet de toets van de arti-
kelen 1413 en 1415 Ger.W. inzake het bewarend beslag konden doorstaan.

III. Bespreking.
1. Onderhavige betwisting noopt Uw Hof standpunt in te nemen omtrent de vraag of de 

“aanzuivering” door de fiscus van een terug te betalen som op een betwiste belasting-
schuld, waarin artikel 166, § 3 KB/WIB 92 voorziet, een bewarend beslag in eigen hand 
uitmaakt dan wel een schuldvergelijking.

Indien de aanzuivering een bewarend beslag is, is het bestreden arrest correct, indien 
het om een schuldvergelijking gaat is het middel van de Staat mijns inziens gegrond en 
moet het bestreden arrest gecasseerd worden.

2. Mijns inziens is de tekst van artikel 166 KB/WIB 92 zelf het belangrijkste argument 
dat pleit voor de kwalificatie van de in dat artikel voorziene aanzuivering als een wijze 
van betaling of een bijzondere fiscale schuldvergelijking.

Artikel 166 bepaalt:
§ 1. Het bepaalde van Boek III, Titel III, Hoofdstuk V, afdeling IV, van het Burgerlijk 

Wetboek, is inzake directe belastingen niet van toepassing.
§ 2. Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in 

het kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen 
en de ermee gelijkgestelde belastingen of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht 
met  betrekking tot  de onverschuldigde betaling,  kan door de ontvanger  van de directe 
belastingen zonder formaliteit,  overeenkomstig artikel 143, worden  aangezuiverd op  de 
door die belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, belastingen en ermee gelijkge-
stelde belastingen in hoofdsom, opcentiemen, verhogingen, interesten en kosten. 

§ 3. In geval van bezwaar, van een in artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbe-

2 Ibid.
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lastingen 1992 bedoelde aanvraag om ontheffing of van een vordering in rechte en in 
zover het geen zekere en vaststaande schuld in de zin van artikel 410van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 betreft, wordt de  aanzuivering ingevolge § 2  verricht als 
bewarende maatregel in de zin van artikel 409 van hetzelfde Wetboek.

Artikel 166 gebruikt zowel in paragraaf 2 als in paragraaf 3 de term “aanzuivering”. 
Deze term wijst mijns inziens duidelijk op een aanwending van de terug te betalen som tot 
betaling van de verschuldigde belasting en dus op een soort van schuldvergelijking.

De term “aanzuivering” is mijns inziens niet te rijmen met de kwalificatie van de maat-
regel als een bewarend beslag in eigen hand. In geval van eigenbeslag gebeurt er immers 
geen aanzuivering. 

Het lijkt dan ook zeer onwaarschijnlijk dat de wetgever de term “aanzuivering” zou 
gebruikt  hebben, indien hij de bedoeling had om door artikel  217bis, § 3 KB/WIB 64 
(thans artikel 166, § 3 KB/WIB 92) een bijzonder bewarend beslag onder derden in eigen 
hand in te stellen. 

Toen de aanrekening in 1947 werd ingevoerd bestond er trouwens nog twijfel over de 
geldigheid van eigenbeslag (cf. E. DIRIX, “Beslag” in A.P.R., Story, 2001, nr. 733 en de 
verwijzingen aldaar).

3. Het KB/WIB 92 regelt het bewarend beslag niet. De ontvanger moet dus de gemeen-
rechtelijke procedure volgen als hij bewarend beslag legt. Het lijkt mij in die optiek zeer 
onwaarschijnlijk dat de wetgever die geen fiscaal bewarend beslag organiseert, met artikel 
166,  §  3  een  bijzonder  bewarend  fiscaal  eigenbeslag  zou  hebben  willen  organiseren, 
zonder daarbij op enigerlei wijze aan te geven dat het om een bewarend beslag gaat.

Artikel 166, § 3 KB/WIB 92 verwijst niet naar artikel 409 WIB 92 om aan te geven dat 
de aanzuivering op een betwiste aanslag de aard heeft van een bewarend eigenbeslag en 
dus een andere aard heeft dan de aanrekening op grond van artikel 166, § 2 KB/WIB 92. 
Die verwijzing heeft enkel tot doel uitdrukkelijk aan te geven dat de “aanzuivering” op 
een betwiste aanslag een door artikel 409 toegelaten bewarende maatregel is.

4. Het is ook duidelijk dat de wetgever de terug te betalen bedragen exclusief heeft 
willen bestemmen tot betaling van openstaande belastingschulden. Zo vergelijkt het Hof 
van Beroep te Brussel (Brussel 22 feb.2001, T.F.R. 2001, 685) de aanrekening op grond 
van artikel 217bis, § 3 KB/WIB (thans artikel 166, § 3 KB/WIB 92) met een kantonne-
ment als bedoeld in artikel 1404 Ger.W. Dit objectief zou niet worden bereikt door het 
instellen  van  een  bewarend  beslag  onder  derden  in  eigen  hand.  In  dat  geval  kunnen 
immers  ook  andere  schuldeisers  van  de  belastingplichtige  aanspraak  maken  op  de  in 
beslag genomen som.

5. Uw Hof heeft in een arrest van 10 februari 1994 overwogen dat uit artikel 192 van 
dat besluit (thans artikel 143, KB/WIB 92) waarnaar artikel 217bis, § 2 (thans artikel 166, 
§ 2 KB/WIB 92).verwijst blijkt dat de aanrekening een door de wet opgelegde wijze van 
betaling van de belasting of de nalatigheidsinteresten is, wanneer de ontvanger daartoe 
overgaat (Cass., 10 feb.1994, A.R. 9605, A.C., 1994, nr. 74).

Het Hof oordeelde in dat arrest dat de appelrechters door te vermelden dat “de aanreke-
ning bedoeld in" artikel 217bis, § 2, “zoals de schuldvergelijking naar burgerlijk recht, 
neerkomt op een ingekorte dubbele betaling”, dat zij voor het overige een aan het belas-
tingrecht eigen techniek is die niet alle kenmerken van de burgerrechtelijke schuldverge-
lijking vertoont, dat zij daarvan meer bepaald verschilt door het feit dat de belastingwet 
aan één van de schuldenaars, de Staat, het recht toekent om de ontlaste bedragen aan te 
wenden tot aanzuivering van belastingen naar zijn keuze, terwijl  de schuldvergelijking 
naar burgerlijk  recht  van  rechtswege  plaatsheeft”  en “dat  de  Belgische Staat,  door  de 
ontlaste bedragen aan te rekenen op de natigheidsinteresten op de vennootschapsbelasting 
(…) de naamloze vennootschap AG 1824 verplicht heeft tot betaling van die nalatigheids-
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interesten” zonder de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen te schenden, beslist 
hebben dat de terugbetaling van de aldus betaalde nalatigheidsinteresten aanleiding geeft 
tot betaling van moratoire interesten.

Uit dit arrest blijkt mijns inziens duidelijk dat het Hof de aanrekening als bedoeld in het 
huidige artikel 166, § 2 KB/WIB 92 als een betaling en een bijzondere fiscale schuldver-
gelijking aanziet. 

6.  Artikel  166,  §  3,  KB/WIB 92 stelt  uitdrukkelijk  dat  in  geval  de belastingschuld 
betwist wordt door het instellen van bezwaar of een vordering in rechte, de “aanzuivering 
ingevolge § 2“ verricht wordt, zij het als bewarende maatregel. De wet stelt dus duidelijk 
dat de aanrekening op grond van artikel 166, § 3 dezelfde aard heeft als de aanrekening op 
grond van artikel 166, § 2 KB/WIB 92. De aanzuivering heeft aldus de aard van een beta-
ling en van een bijzondere fiscale schuldvergelijking. De betaling blijft evenwel precair in 
die zin dat de ontheffing of vernietiging van de aangezuiverde belastingschuld deze beta-
ling tot een onverschuldigde betaling maakt en de Staat verplicht tot terugbetaling. In die 
zin is de aanzuivering een bewarende maatregel.

7. Ook de omstandigheid dat paragraaf 1 van artikel 166 de gemeenrechtelijke regels 
inzake  schuldvergelijking  buiten werking  stelt  op het  vlak van  de directe belastingen, 
waarna paragraaf 2 in een bijzondere regeling voor de aanrekening van terug te betalen 
sommen  op  openstaande  betwiste  schulden  voorziet,  wijst  erop  dat  de  wetgever  een 
bijzondere fiscale schuldvergelijking heeft willen instellen en geenszins een fiscaal beslag 
in eigen hand.

8. Ook KIRKPATRICK meent dat de aanrekening op grond van artikel 166, § 3 een 
betaling door schuldvergelijking uitmaakt. Deze auteur voegt er echter aan toe dat deze 
bepaling onwettig is in zoverre ze deze compensatie instelt, en dus buiten werking moet 
worden gelaten, omdat artikel 208 WIB 64 de Koning niet zou hebben gemachtigd om 
zichzelf door schuldvergelijking te betalen voor een belastingschuld die krachtens de tekst 
zelf van de fiscale wet  geen vaststaande schuld uitmaakt.  Volgens deze auteur kan de 
Staat hoogstens, met machtiging van de beslagrechter, overeenkomstig het gemeen recht 
bewarend beslag leggen in eigen hand (J. KIRKPATRICK, “La compensation entre les 
dettes  d’impôts  et  les  créances de restitution d’impôts  de même  nature” in  Mélanges 
offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant, 2000, 167-168).

Eigenaardig  genoeg  ziet  deze  auteur  geen  graten  in  de eerste  twee  paragrafen.  Hij 
meent dat de Koning de schuldvergelijking van artikel 166, § 2 kon instellen op grond van 
artikel 208 WIB 64 (300 WIB 92) dat bepaalt dat de Koning onder meer de betalingen en 
de vervolgingen regelt.

9. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel (Rb. Brussel 5 nov.2004,  F.J.F.  2006, 
829 en reeds Rb. Brussel 26 jan.1995, J.D.F. 1995, 122) oordeelde dat de aanrekening op 
grond van artikel 166, § 3 een wijze van betaling uitmaakt en geen bewarend beslag. De 
rechtbank oordeelde dat artikel 166, § 3 KB/WIB 92 artikel 410 WIB 92 miskent.  De 
inhouding van tegoeden leidt ertoe dat de belastingplichtige de betaling van de betwiste 
belasting  wordt  opgedrongen,  terwijl  overeenkomstig  artikel  410  enkel  het  onbetwist 
verschuldigd gedeelte kan worden ingevorderd. Door aan Schatkist het recht toe te kennen 
om zich een betwiste belastingschuld te doen betalen, heeft de Koning de hem toegekende 
bevoegdheid krachtens artikel 300 WIB 92 overschreden. Deze bevoegdheid is immers 
beperkt tot het vastleggen van de wijze van betaling, de kwijtschriften en de vervolgingen 
binnen de grenzen van het WIB 92 en meer bepaald artikel 410 WIB 92.

Mijns inziens miskent de analyse van de Brusselse rechtbank de ware draagwijdte van 
artikel 410 WIB 92. Dat artikel sluit ontegenzeggelijk de gedwongen tenuitvoerlegging uit 
van het niet onmiddellijk verschuldigd gedeelte van de betwiste belasting. Dat artikel sluit 
evenwel geenszins de schuldvergelijking uit, die immers geen gedwongen tenuitvoerleg-
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ging uitmaakt. 
De instelling door de Koning van een bijzondere fiscale schuldvergelijking maakt naar 

mijn oordeel dan ook geen schending uit  van artikel  410 WIB 92.  Als de Koning de 
bevoegdheid  heeft  om  de  fiscale  schuldvergelijking  te  regelen,  mag  hij  ook  van  de 
gemeenrechtelijke  regels  ter  zake  afwijken  (G.  VAN  DEN  AVYLE,  Guide  fiscal 
permanent, Partie I, Livre I, Titre VII, Chapitre XII, nr. 1720).

Ook inzake  de BTW-inhoudingen  werd  door  het  Hof het  beginsel  aanvaard  dat  de 
Koning mag afwijken van de gemeenrechtelijke regels inzake het bewarend beslag, zij het 
dat hij de beslagene geen daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht mag ontzeggen .(Cass. 3 
jan.2003, A.R. C.00.0116.N, A.C., 2003, nr. 4, met concl. O.M.; Cass. 6 nov.2003, A.R. 
C.00.0144.N, A.C., 2003, nr. 559).

10. De belastingadministratie zelf behandelt de aanrekening op grond van artikel 166 
KB/WIB  92  als  een  schuldvergelijking.  Zo  aanvaardt  de  administratie  dat  de  fiscale 
schuldvergelijking van artikel 166, net als de wettelijke schuldvergelijking, niet mogelijk 
is na beslag, faillissement of enige andere oorzaak van samenloop van de schuldeisers 
(Com. IB 64, nr.208/105.1).

11.  De  aanrekening  van  tegoeden  op  directe  belastingschulden  en  BTW-schulden, 
waarin artikel 334 Programmawet 27 december 2004 voorziet wordt door de rechtsleer 
opgevat als een “verruimd recht tot compensatie” (E. DIRIX en R. DE CORTE, “Zeker-
heidsrechten” in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Deel XII, Kluwer, 2006, 387, nr. 
559).

De bewoordingen van voormeld artikel 334 komen vrijwel woordelijk overeen met de 
woorden van artikel 166, § 2 KB/WIB 92: “Elke som die aan een belastingschuldige moet 
worden teruggegeven of betaald in het kader van de toepassing van de wettelijke bepa-
lingen inzake de inkomstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen, de belas-
ting over de toegevoegde waarde of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met 
betrekking  tot  de  onverschuldigde  betaling,  kan  door  de  bevoegde  ambtenaar  zonder 
formaliteit worden aangewend ter betaling van de door deze belastingschuldige verschul-
digde voorheffingen, inkomstenbelastingen en ermee gelijkgestelde belastingen, de belas-
ting over de toegevoegde waarde, in hoofdsom, opcentiemen en verhogingen, fiscale of 
administratieve geldboeten, interesten en kosten, wanneer deze laatste niet of niet meer 
worden betwist. Het voorgaande lid blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, 
samenloop of een insolvabiliteitsprocedure”.

Deze vorm van schuldvergelijking  staat  evenwel  niet  open voor  betwiste  belasting-
schulden. 

Ook het  Grondwettelijk  Hof erkent  deze aanrekening uitdrukkelijk  als “een mecha-
nisme van wettelijke schuldvergelijking” (Grondwettelijk Hof 19 april 2006, nr. 54/2006, 
overweging B.4.1.) en stelt vast dat blijkens de parlementaire voorbereiding de wetgever 
heeft voorzien in een wettelijke schuldvergelijking die afwijkt van de regel van de gelijk-
heid van de schuldeisers (overweging B.3.).

Uit het feit dat de wetgever hier vrijwel dezelfde bewoordingen hanteert als artikel 166 
KB/WIB 92 en dat uit de parlementaire voorbereiding duidelijk blijkt  dat hier door de 
schuldeiser een schuldvergelijking wordt beoogd, blijkt mijns inziens duidelijk dat ook de 
aanrekening van artikel 166 door de wetgever als een vorm van schuldvergelijking wordt 
aangemerkt. 

Aan de andere kant kan de omstandigheid dat artikel 334 de aanwending ter betaling 
voortaan slechts openstelt voor niet betwiste belastingen als een argument worden gehan-
teerd om te stellen dat de aanwending op een betwiste aanslag op grond van artikel 166, § 
3 KB/WIB 92 een louter bewarende maatregel is. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat die 
maatregel een bewarend beslag uitmaakt . (over de onduidelijke verhouding tussen artikel 
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334  Programmawet  27  december  2004  en  artikel  166  KB/WIB  92  zie  B.  VANERMEN, 
“Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen en aanrekening van terug te 
betalen bedragen op belastingschulden”, R.W. 2005-06, 289-290).

12. Tenslotte kan nog verwezen worden naar de procedure van inhouding van BTW-
tegoeden. Artikel 81, § 3, 7de lid van het KB nr. 4 verwijst – in tegenstelling tot artikel 
166, § 3, KB/WIB 92 – wel uitdrukkelijk naar het begrip bewarend beslag. Het betreft een 
sui-generis-figuur die niet gebaseerd is op schuldvergelijking, maar uitdrukkelijk verwijst 
naar een bewarend beslag onder derden. De basis van deze procedure is derhalve totaal 
verschillend van de procedure van schuldvergelijking waarin artikel 166, § 3, KB/WIB 92 
voorziet.

In deze context moet evenwel worden vastgesteld dat zelfs bij BTW-inhoudingen Uw 
Hof van oordeel is dat de artikelen 1413 en 1415 Ger.W. slechts ‘van overeenkomstige’ 
toepassing zijn. Uw Hof stelt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als het bewarend 
beslag onder derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingschuldige om de 
geldigheid van de inhouding te laten toetsen door de rechter, maar hieruit volgt niet dat de 
inhouding alleen mag worden  gedaan wanneer  aan alle  voorwaarden  vereist  voor  een 
bewarend beslag is voldaan (Cass., 3 jan.2003, A.R. C.00.0116.N, A.C., 2003, nr. 4, met 
conclusie O.M.; Cass., 6 nov.2003, A.R. C.00.0144.N, A.C., 2003, nr. 559).

Zo ook kan de beslagrechter de rechtmatigheid en de regelmatigheid toetsen van de 
toepassing door de ontvanger der directe belastingen van de regels inzake fiscale schuld-
vergelijking,  waarbij  evenwel niet kan worden geëist dat deze schuldvergelijking moet 
beantwoorden aan de “essentiële gemeenrechtelijke voorwaarden waaraan een bewarend 
beslag dient te voldoen, zoals onder meer de dringende noodzakelijkheid ervan en het 
vaststaande en opeisbare karakter van de schuldvordering (artikel 1413 en 1415 Ger.W.)” 
(bestreden arrest, p. 5, voorlaatste alinea).

IV  .   Besluit.   
13. In artikel 166 KB/WIB 92 ligt een bijzondere vorm van fiscale schuldvergelijking 

besloten, die mogelijk maakt dat fiscale terugbetalingen kunnen worden aangerekend op 
openstaande belastingschulden die hierdoor worden aangezuiverd. 

Kenmerkend voor deze schuldvergelijking is dat hij enkel door de ontvanger van de 
directe belastingen kan worden ingeroepen en niet onderworpen is aan de gemeenrechte-
lijke regels inzake schuldvergelijking (de artt. 1289 e.v. B.W.; Cass., 10 feb.1994, A.R. 
9605, A.C., 1994, nr. 74).

Het bijzonder karakter  van deze fiscale schuldvergelijking komt nog meer tot uiting 
wanneer de aanrekening plaatsvindt krachtens artikel 166, § 3 KB/WIB 92. In dat geval 
wordt de aanwending van fiscale terugbetalingen ter aanzuivering van openstaande belas-
tingschulden verricht als een bewarende maatregel  in de zin van artikel  409 WIB 92, 
waardoor de schuldvergelijking wordt onderworpen aan een ontbindende voorwaarde, nl. 
de definitieve inwilliging van de door de belastingplichtige ingezette bezwaarprocedure.

Ofschoon artikel 166, § 3, KB/WIB 92 verwijst naar artikel 409 WIB 92, waarin sprake 
is van bewarende beslagen, kan het mechanisme van de fiscale schuldvergelijking niet 
worden opgevat als een bewarend beslag in eigen handen op hetgeen aan de belasting-
plichtige  verschuldigd  is.(E.  DIRIX,  “Het  vereenvoudigd  fiscaal  derdenbeslag”,  in  E. 
DIRIX en  P.  TAELMAN (eds.),  Fiscaal  executierecht,  Antwerpen,  Intersentia,  2003, 
191-192;  B.  VANERMEN, “Principes  inzake  invordering  van  directe  belastingen”,  in 
Fiscaal executierecht, o.c., 58, nr. 92; Brussel, 22 feb. 2001, F.J.F., 2001, 682).

In artikel 166, § 3, KB/WIB 92 wordt immers uitdrukkelijk bepaald dat deze maatregel 
een “aanzuiverende” werking heeft.

Een bewarend beslag daarentegen heeft slechts de onbeschikbaarheid van de beslagen 
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sommen tot gevolg en niet de aanzuivering van de achterliggende schuld.
De gevolgen van de fiscale schuldvergelijking zijn aldus onverzoenbaar met de kwalifi-

catie van een bewarend beslag in eigen handen. Zo heeft de aanrekening van de terugbeta-
lingen op betwiste belastingschulden tot gevolg dat de aangerekende terugbetaling uit het 
vermogen van de belastingplichtige verdwijnt zodat andere schuldeisers van de belasting-
plichtige er geen aanspraak kunnen op maken. Verder is de aangezuiverde aanslag uitge-
doofd zonder dat nog nalatigheidsintresten kunnen worden aangerekend.

Het is  voor  de toepassing van de fiscale  schuldvergelijking niet  vereist  dat  voldaan 
moet zijn aan de gemeenrechtelijke voorwaarden inzake bewarend beslag, zoals bedoeld 
in de artikelen 1413 en 1415 van het Ger.W..

De  aanzuivering  wordt  overigens  uitdrukkelijk  toegelaten  indien  de  aangezuiverde 
fiscale schuld geen zekere en vaststaande schuld is in de zin van artikel 410 van het WIB 
92. 

14. Door te oordelen dat de fiscale schuldvergelijking aan de voorwaarden van de arti-
kelen 1413 en 1415 Ger.W. moet worden getoetst, onder meer aan de urgentievereiste en 
het vaststaand en opeisbaar karakter van de schuldvordering, heeft het bestreden arrest 
derhalve voorwaarden toegevoegd aan artikel 166, § 3, KB/WIB 92 die deze bepaling niet 
bevat.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
 
Besluit: VERNIETIGING. 

ARREST

(A.R. F.07.0072.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 13 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 409 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) (WIB);
-  de  artikelen  143  en  166,  in  het  bijzonder  §3,  van  het  koninklijk  besluit  van  27 

augustus 1993 tot uitvoering van het WIB (1992) (KB/WIB);
- de artikelen 2, 1395, 1396, 1413, 1415, 1420 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1289 t.e.m. 1299 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt de bestreden beschikking, beveelt zodoende de opheffing 

van het bewarend beslag in eigen handen op de teruggave m.b.t. het aanslagbiljet voor het 
artikel 746260683 voor een bedrag van 3.039,25 euro en beveelt aan eiser over te gaan tot 
teruggave binnen de 48 uren na de betekening van het huidig arrest, meer de interesten 
aan 7 pct.  vanaf  1 september  2004 vanaf  de eisbaarheid,  zijnde twee  maanden na de 
toezending van het aanslagbiljet, en zegt voor recht dat de beschikking tot intrekking zal 
gelden  tot  opheffing  van  het  bewarend  beslag  overeenkomstig  artikel  1420  van  het 
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Gerechtelijk Wetboek.
Het  bestreden arrest  beveelt  tevens  de opheffing  van  het  bewarend  beslag in  eigen 

handen  op de  teruggave  m.b.t.  het  aanslagbiljet  voor  het  artikel  754959590 voor  een 
bedrag van 826,38 euro en beveelt de eiser over te gaan tot teruggave binnen de 48 uren 
vanaf de betekening van huidig arrest,  meer de intresten aan 7 pct. vanaf 1 september 
2005 vanaf de eisbaarheid, zijnde twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet, 
zegt voor recht dat de beschikking tot intrekking zal gelden tot opheffing van het bewa-
rend beslag overeenkomstig artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest oordeelt op het hoofdberoep van eiser dat:
"Terecht stelde de eerste rechter dat de kern van huidige principiële betwisting de vraag 

betreft of de ontvanger al dan niet mocht overgaan tot inhouding van een belastingtergave 
van het aanslagjaar 2003 voor een bedrag van 3.039,25 euro, als bewarende maatregel tot 
zekerheid van de betaling van een nog openstaande, niet betaalde, maar door de (verweer-
ders) betwiste personenbelasting in het aanslagjaar 2001 ten behoeve van 26.382,72 euro 
in hoofdsom.

Het hof (van beroep) neemt met de eerste rechter aan dat artikel 334 van de Program-
mawet van 27 december 2004, pas in werking getreden op 1 januari 2005, desbetreffend 
uiteraard nog niet van toepassing is.

Het is duidelijk uit de hiervoor aangehaalde 'voorgaanden' dat de ontvanger van het 
tweede ontvangkantoor der directe belastingen te Gent zich heeft beroepen, nu de belas-
tingschuld onder artikel 350079 het voorwerp uitmaakt van een nog steeds niet beslecht 
fiscaal verhaal en derhalve betwist wordt, op artikel 166, §3, KB/WIB, dat vermeldt dat in 
dergelijk geval  de aanzuivering wordt  verricht  als bewarende maatregel  in de zin van 
artikel 409 van hetzelfde wetboek.

Artikel 166, §3, KB/WIB, heeft het weliswaar over 'bewarende maatregelen', maar het 
verwijst daarbij uitdrukkelijk naar artikel 409 WIB dat het letterlijk heeft over 'bewarende 
beslagen'.

Sedert  het  arrest  van  het  (Grondwettelijk  Hof)  van  15  oktober  2002  (arrest  nr. 
149/2002, B.S. 24 februari 2003, 8898 en 8899) dient aangenomen dat de belastingplich-
tige recht heeft op een daadwerkelijk toezicht van de rechtbank/beslagrechter voor bewa-
rende beslagen inzake belastingschulden.

De bepalingen van fiscaal recht die ter zake voormelde bewarende maatregel/bewarend 
beslag afwijken van de desbetreffende bepalingen van het Gerechtelijk wetboek mogen de 
regels van gelijkheid en non-discriminatie niet miskennen en kunnen er niet toe leiden dat 
aan de betrokken belastingplichtigen de essentiële waarborg wordt ontzegd van een daad-
werkelijke jurisdictionele controle betreffende de regelmatigheid en de geldigheid van het 
bewarend beslag.

De  eerste  rechter  vermocht/diende  derhalve  wel  degelijk  het  gevorderde  marginaal 
toezicht te doen en na te gaan of de bewarende maatregel in kwestie voldeed aan de essen-
tiële gemeenrechtelijke voorwaarden waaraan een bewarend beslag dient te voldoen, zoals 
onder meer de dringende noodzakelijkheid ervan en het vaststaande en opeisbare karakter 
van de schuldvordering (de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek) .

De argumenten van de (eiser),  ondermeer geput uit de wettelijke schuldvergelijking, 
kunnen niets afdoen aan voornoemde jurisdictionele controle/marginaal toezicht.

Terecht  heeft  de  eerste  rechter  in  de  uitoefening  van  het  voormelde  jurisdictioneel 
toezicht en met de bevoegdheid die de beslagrechter desbetreffend eigen is, aangenomen 
dat  de  (verweerders)  inzake  de gedane  fiscale  inhoudingen  de noodzaak van urgentie 
weten te ontkrachten waar zij erop wijzen, zonder daarin door de (eiser) te worden tegen-
gesproken (wat ook in deze instantie nog steeds het geval is), dat hun solvabiliteit niet in 
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het gedrang is en zij hun fiscale en sociale verplichtingen naleven en nog niet gedagvaard 
werden.

Aan de vereiste van urgentie is derhalve niet voldaan.
De (verweerders) dienen vervolgens het gebrek aan zeker, opeisbaar en vaststaande of 

vatbaar  voor  voorlopige  raming karakter  (artikel  1415 van  het  Gerechtelijk  Wetboek) 
verder niet meer aan te tonen.

Evenwel (ten overvloede) komen de redenen waarop de (verweerders) de aanslag voor 
het aanslagjaar 2001, inkomsten 2000 betwisten, met name dat er door opdrachtgever nv 
Hardy  in  2000  een  teveel  aan  commissies  werd  betaald  van  1.900.000  frank,  thans 
47.099,77 euro, waaraan alsdan geen prestaties beantwoordden (vermits deze prestaties 
pas vanaf begin 2001 zouden zijn geleverd) prima facie niet van elke grond ontbloot voor; 
de (eiser) argumenteert  noch legt  stukken over  waaruit  thans reeds tot  de prima facie 
ongegrondheid van het fiscaal verhaal van de (verweerders) zou moeten worden besloten 
door de beslagrechter.

Er zijn derhalve geen redenen voor de beslagrechter om de aanslag van artikel 350079 
reeds als een zekere en vaststaande schuld in aanmerking te nemen.

De eerste rechter nam terecht aan, met de bevoegdheid eigen aan de beslagrechter, dat 
de verrichte inhouding een bewarend beslag onder derden in eigen handen betrof dat de 
toets van de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek niet kon doorstaan.

De  bestreden  beschikking  wordt  dienvolgens  bevestigd  zoals  in  het  dictum  hierna 
gesteld, onder afwijzing van de verder door partijen aangehaalde motieven als overbodig 
en irrelevant".

Wat betreft het door verweerders benoemde incidenteel beroep, oordeelt het bestreden 
arrest dat:

"Het hof (van beroep) stelt dat het hier eigenlijk om een nieuwe vordering gaat, voor 
het eerst ingesteld in deze instantie, maar waarvan de toelaatbaarheid niet wordt betwist.

Bij het aanslagbiljet voor het artikel 754959590 werden de (verweerders) ingelicht dat 
zij recht hebben op een teruggave van 826,38 euro, die echter andermaal door de (eiser) 
volledig werd ingehouden om ze aan te wenden voor de voornoemde aanslag met artikel 
350079 (personenbelasting aanslagjaar 2001).

Deze beslissing werd aan de (verweerders) meegedeeld bij niet - ondertekend schrijven 
van 10 juni 2005.

De (verweerders) verzetten zich tegen deze aanwending als bewarende maatregel en 
halen daartoe de argumenten aan, uiteengezet bij de behandeling van het hoofdberoep en 
beroepen zich eveneens op artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004.

Het hof (van beroep) herhaalt bij de beoordeling van deze nieuwe vordering zijn moti-
vering betreffende het hoofdberoep, die hier eveneens van toepassing is, maar vult aan dat 
te dezen artikel  334 van de programmawet  reeds in werking was  getreden vermits  de 
inhouding in kwestie zich situeert na 1 januari 2005.

De thans hernomen motivering ter zake het hoofdberoep kan volstaan om ook dit verzet 
van de (verweerders) in te willigen, zonder dat het voor de (verweerders) nog nuttig is 
zich bijkomend op artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004 te beroepen". 

Grieven
1. Krachtens artikel 166, §2, KB/WIB, kan elke som die aan een belastingschuldige 

moet worden teruggegeven of betaald in het kader van de toepassing van de wettelijke 
bepalingen  inzake  de  inkomstenbelastingen  en  de  ermee  gelijkgestelde  belastingen  of 
krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde 
betaling, door de ontvanger van de directe belastingen zonder formaliteit, overeenkomstig 



3056 HOF VAN CASSATIE 12.12.08 - Nr. 729 

artikel 143 KB/WIB, worden aangezuiverd op de door die belastingschuldige verschul-
digde voorheffingen, belastingen en ermee gelijkgestelde belastingen in hoofdsom, opcen-
tiemen, verhogingen, interesten en kosten.

Deze aanrekening van fiscale terugbetalingen op openstaande belastingschulden vormt 
een bijzondere vorm van schuldvergelijking waarop de gemeenrechtelijke regels inzake 
schuldvergelijking, krachtens artikel 166, §1, KB/WIB, niet van toepassing zijn:

"Het bepaalde van Boek III,  Titel III,  Hoofdstuk V, afdeling IV, van het Burgerlijk 
Wetboek, is inzake directe belastingen niet van toepassing" (bedoeld worden de artikelen 
1289 t.e.m. 1299 van het Burgerlijk Wetboek).

2. In de derde paragraaf van artikel 166 KB/WIB wordt uitdrukkelijk bepaald dat een 
betwisting door de belastingschuldige van de door hem nog verschuldigde voorheffingen 
en belastingen het inroepen van de fiscale schuldvergelijking niet in de weg staat:

In geval van bezwaar, van een in artikel 376 WIB bedoelde aanvraag om ontheffing of 
van een vordering in rechte en in zover het geen zekere en vaststaande schuld in de zin 
van artikel  410 WIB betreft,  wordt  de aanzuivering ingevolge paragraaf 2 verricht als 
bewarende maatregel in de zin van artikel 409 WIB" (artikel 166, §3, KB/WIB).

Artikel 409 WIB stelt dat:
"In geval van bezwaar, van een in artikel 376 WIB bedoelde aanvraag om ontheffing of 

van een vordering in rechte, kan de betwiste aanslag, in hoofdsom, opcentiemen en verho-
gingen,  vermeerderd  met  de  erop  betrekking  hebbende interesten  en  kosten,  voor  het 
geheel het voorwerp zijn van bewarende beslagen, van middelen tot tenuitvoerlegging of 
van alle andere maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen".

3. Ofschoon, ingeval van bezwaar, de bedoelde aanzuivering krachtens artikel 166, §3, 
KB/WIB,  in samenhang gelezen met  artikel  409 WIB,  als een "bewarende maatregel" 
moet  worden  beschouwd,  teneinde  de  invordering  te  waarborgen,  sluit  het  bewarend 
karakter van die aanzuivering niet uit dat de voorwaarden voor het intreden van de fiscale 
schuldvergelijking zijn verwezenlijkt.

Anders dan de gemeenrechtelijke schuldvergelijking (zie artikel 1291 van het Burger-
lijk Wetboek), is de fiscale schuldvergelijking niet onderworpen aan de vereiste van het 
bestaan van twee vaststaande en opeisbare schulden.

Waar de fiscale schuldvergelijking intreedt onder de ontbindende voorwaarde van de 
inwilliging van het bezwaar tegen de openstaande belastingschuld, verliest deze belasting-
schuld  bovendien  niet  zijn  vaststaand  en  opeisbaar  karakter  louter  als  gevolg  van  dit 
bezwaar.

Zolang het bezwaar van de belastingplichtige niet wordt toegewezen, is er derhalve een 
volwaardige schuldvergelijking met uitdovend karakter tot stand gekomen.

4. Fiscale schuldvergelijking in de zin van artikel 166, §3, KB/WIB kan niet worden 
gelijkgesteld met een bewarend beslag.

Fiscale schuldvergelijking onderscheidt zich van een bewarend beslag in die mate dat 
een  bewarend  beslag  slechts  de  onbeschikbaarheid  tot  gevolg  heeft  van  de  beslagen 
sommen, terwijl fiscale schuldvergelijking neerkomt op een ingekorte dubbele betaling, 
waarbij,  zonder  enige  formaliteit,  enerzijds,  de  aangezuiverde  aanslag  (voorlopig) 
uitdooft, anderzijds, de voor teruggave bestemde som (voorlopig) uit het vermogen van de 
belastingschuldige verdwijnt.

Al deze gevolgen van de fiscale schuldvergelijking zijn onverenigbaar met de toepas-
sing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake bewarend beslag zodat uit 
artikel 166, §3, KB/WIB, en de verwijzing naar artikel 409 WIB, niet kan volgen dat de 
verrichte fiscale schuldvergelijking als een bewarend beslag onder derden in eigen handen 
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van eiser moet worden opgevat (artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek).
5. Het voorgaande verhindert niet dat de beslagrechter de rechtmatigheid en de regel-

matigheid kan toetsen van de toepassing door de eiser van de regels inzake fiscale schuld-
vergelijking,  waarbij evenwel niet kan worden geëist  dat deze schuldvergelijking moet 
beantwoorden aan de "essentiële gemeenrechtelijke voorwaarden waaraan een bewarend 
beslag dient te voldoen,  zoals onder meer de dringende noodzakelijkheid ervan en het 
vaststaande en opeisbare karakter van de schuldvordering (de artikelen 1413 en 1415 van 
het Gerechtelijk Wetboek)".

Het bestreden arrest kon bijgevolg niet wettig tot de onrechtmatigheid of onregelmatig-
heid van de fiscale schuldvergelijking besluiten op grond dat:

(1) aan de vereiste van de urgentie niet is voldaan, nu dit zelfs bij gemeenrechtelijke 
schuldvergelijking geen bestaansvereiste is;

(2) de betwisting van de verweerders,  op het eerste gezicht,  niet  van elke grond is 
ontbloot,

(3) de eiser niet argumenteerde, noch stukken voorlegde waaruit, op het eerste gezicht, 
tot  de ongegrondheid  van het  fiscaal  verhaal  van de verweerders  zou moeten  worden 
besloten,

(4) kortom dat aan de voorwaarden van de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet was voldaan.

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat de met toepassing 
van artikel 166, §3, KB/WIB verrichte fiscale schuldvergelijking als een bewarend beslag 
onder derden in eigen handen moet worden gekwalificeerd, noch wettig de teruggave van 
de ingehouden fiscale terugbetalingen betreffende het aanslagjaar 2003 en betreffende het 
aanslagbiljet voor het artikel 754959590 heeft bevolen op grond dat deze inhoudingen niet 
de toets van de artikelen 1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het bewarend 
beslag konden doorstaan (schending van de artikelen 2, 1395, 1396, 1413, 1415, 1420 en 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek, 143, 166 KB/WIB en 409 WIB, 1289 t.e.m. 1299 van 
het Burgerlijk Wetboek).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 166, §2, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), kan elke som die aan een belas-
tingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het kader van de toepas-
sing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en de ermee 
gelijkgestelde belastingen  of krachtens  de bepalingen van het  burgerlijk  recht 
met betrekking tot de onverschuldigde betaling, door de ontvanger van de directe 
belastingen zonder formaliteit, overeenkomstig artikel 143 van hetzelfde besluit, 
worden aangezuiverd op de door die belastingschuldige verschuldigde voorhef-
fingen,  belastingen  en  ermee  gelijkgestelde  belastingen  in  hoofdsom,  opcen-
tiemen, verhogingen, interesten en kosten.

Krachtens artikel 166, §3, van hetzelfde besluit, wordt de aanzuivering inge-
volge paragraaf 2 verricht als bewarende maatrege1 in de zin van artikel 409 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) in geval van bezwaar, van een 
in artikel 376 van hetzelfde wetboek bedoelde aanvraag om ontheffing of van 
een vordering in rechte, in zover het geen zekere en vaststaande schuld in de zin 
van artikel 410 van hetzelfde wetboek betreft.

2. Uit artikel 143 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
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de Inkomstenbelastingen (1992), waarnaar artikel 166, §2, verwijst, blijkt dat de 
aanrekening een door de wet opgelegde wijze van betaling van de belasting of de 
nalatigheidsinteresten is, wanneer de ontvanger daartoe overgaat.

3. De aanzuivering maakt een wijze van betaling bij wege van schuldvergelij-
king uit, ook indien de aangezuiverde belastingschuld betwist wordt. De aanzui-
vering is uitdrukkelijk toegelaten indien de aangezuiverde schuld geen zekere en 
vaststaande schuld is in de zin van artikel 410 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1992).

Op deze vorm van schuldvergelijking zijn de voorwaarden van de artikelen 
1413 en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing.

4. In zoverre de aanzuivering gebeurt op een betwiste schuld die geen zekere 
en vaststaande schuld is in de zin van voormeld artikel 410, strekt ze tevens tot 
zekerheid van de betaling van de betwiste schuld.

Deze maatregel moet evenredig zijn met het nagestreefde doel.
Op vraag van de schuldenaar kan de rechter de vrijgave van de aangezuiverde 

som bevelen indien de betwisting hem kennelijk gegrond voorkomt.
5. De appelrechters die de teruggave van de aangerekende bedragen bevelen 

omdat er geen hoogdringendheid voorhanden is, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

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

vernietigde arrest.
Houdt de beslissing over de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over 

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

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter; de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. De Bruyn.

Nr. 730

1° KAMER - 12 december 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - UITVOERBAAR VERKLAARD KOHIER - TENUITVOERLEGGING - GRENZEN

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - OVERDRACHT VAN EEN GEHEEL VAN GOEDEREN - BELASTINGSCHULDEN VAN 
DE OVERDRAGER - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OVERNEMER - DRAAGWIJDTE
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1º Inzake inkomstenbelastingen kan het uitvoerbaar verklaarde kohier in de regel slechts 
ten uitvoer worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of  
belastingschuldigen;  de  tenuitvoerlegging  van  het  kohier  tegen  andere  personen  is 
slechts mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet1.  (Art. 133, K.B./ 
W.I.B. (1992))

2º Het louter feit dat de overnemer van een geheel van goederen hoofdelijk gehouden is tot  
betaling van een belastingschuld van de overdrager impliceert nog niet dat het initieel 
uitvoerbaar verklaarde kohier, dat op hem geen betrekking had noch kon hebben, tegen 
de overnemer zonder meer ten uitvoer kan worden gelegd2.  (Art. 442bis, §1, §2 en §3, 
eerste lid, W.I.B. (1992); Art. 133, K.B./ W.I.B. (1992))

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. H.)

 

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. De feiten die aanleiding hebben gegeven tot onderhavige betwisting kunnen als volgt 
worden samengevat. Bij overeenkomst, geregistreerd op 21 april 2000, nam verweerder 
het handelsfonds over van de krantenwinkel van mevrouw Blondiau. Op het ogenblik van 
de overdracht had de overdrager van het handelsfonds nog een uitstaande belastingschuld 
van  523.525  BEF.  Vermits  de  overdracht  nog  niet  ter  kennis  was  gebracht  van  de 
ontvanger der directe belastingen werd bij dwangschrift van 11 april 2001 overgegaan tot 
een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag in handen van de verweerder. Op 25 april 2001 
liet verweerder in zijn verklaring van derde-beslagene weten dat “er geen schulden meer 
waren ten aanzien van mevrouw Blondiau”.

Op 15 mei 2001 deelde de ontvanger aan verweerder mee dat er beslag zou worden 
gelegd omdat de overdracht niet werd aangeboden ter registratie voorzien van het certifi-
caat bedoeld in artikel 442bis W.I.B. 1992. De ontvanger wees erop dat de overdracht 
bijgevolg niet tegenwerpbaar was aan het fiscaal bestuur en maande de verweerder aan 
om de belastingschuld van de overdrager te betalen binnen de maand.

De akte van overdracht werd op 28 mei 2001 aan de bevoegde ontvanger ter kennis 
gebracht, zij het zonder overlegging van het voormelde certificaat. Op 28 augustus 2001 
betekende de ontvanger een dwangbevel aan verweerder omdat hij als overnemer van de 
handelszaak  hoofdelijk  aansprakelijk  is  voor  de  uitstaande  belastingschuld  van  de 
overdrager. Verweerder tekende op 27 september 2001 hiertegen verzet aan. 

2. De appelrechter stelt vast dat de kohieren uitsluitend werden opgesteld op naam van 
mevrouw Blondiau en oordeelt dat deze kohieren, zonder rechterlijke tussenkomst, geen 
uitvoerbare titel vormen tegen een derde, zoals een hoofdelijke medeschuldenaar. Artikel 
442bis W.I.B.  1992 zou op dat punt geen uitzondering voorzien op de basisregel  van 
artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, noch op het personele karakter van de inko-
hiering, zulks in tegenstelling met artikel 396 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 dat wel expliciet voorziet dat lastens de hoofdelijke schuldenaar inzake de 
onroerende voorheffing “krachtens hetzelfde kohier” kan worden uitgevoerd. Mede in het 
licht  van  het  legaliteitsbeginsel  inzake  fiscaal  beslagrecht  en het  principiële  personele 
karakter  van het  kohier  zou het  ontbreken  in  artikel  442bis van  het  Wetboek van  de 
Inkomstenbelastingen  1992  van  een  gelijkaardige  vermelding  als  in  artikel  396  van 
hetzelfde wetboek voor gevolg hebben dat de fiscus niet ontheven is van de verplichting 
om een afzonderlijke uitvoerbare titel te bekomen lastens verweerder die een hoofdelijk 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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gehouden medeschuldenaar is. De appelrechter is dan ook van oordeel dat “de inkohiering 
op naam van E. Blondiau (de overdrager) onvoldoende is als titel en grondslag van tenuit-
voerlegging ten aanzien van verweerder als hoofdelijk aansprakelijke derde”. 

3. De fiscus kon geen genoegen nemen met deze zienswijze en tekende cassatieberoep 
aan.  In  het  cassatiemiddel  vertrekt  de  fiscus  van  het  uitgangspunt  dat  het  kohier  in 
bepaalde  gevallen  ook  een  uitvoerbare  titel  kan  vormen  voor  de  invordering  jegens 
derden. Dit zou onder meer het geval zijn wanneer een derde krachtens een wettelijke 
bepaling  hoofdelijk  aansprakelijk  is  voor  de  betaling  van  de  belastingschuld  van  de 
belastingplichtige. Het middel onderbouwt dit standpunt met een verwijzing naar artikel 
1200 van  het  Burgerlijk  Wetboek (hoofdelijkheid  tussen schuldenaars)  en naar artikel 
133, eerste lid KB/WIB 1992, dat bepaalt dat de belastingen op naam van de betrokken 
belastingplichtige ten kohiere worden gebracht.

4. De rechtsleer is van oordeel dat het kohier in beginsel slechts een uitvoerbare titel 
verschaft tegen de belastingplichtige zelf3. Over het precieze aantal wettelijke uitzonde-
ringen op deze regel bestaat echter minder eensgezindheid4. De administratie verdedigt 
reeds lang het standpunt dat het  kohier,  zonder rechterlijke tussenkomst,  als basis kan 
dienen  voor  de  tenuitvoerlegging  ten  laste  van  hoofdelijke  medeschuldenaars  van  de 
belastingschuld die niet in het kohier vermeld zijn. Daarbij wordt verwezen naar artikel 
458 W.I.B. 1992 (daders of medeplichtigen aan fiscale misdrijven), artikel 442bis W.I.B. 
1992 (hoofdelijk aansprakelijke overnemers), en artikel 402 e.v. W.I.B. 1992 (diegene die 
beroep heeft gedaan op een niet-geregistreerde aannemer). 

Heel wat auteurs zijn het daarmee echter niet eens5.
De wetgever heeft recent een einde gemaakt aan die controverse met het nieuwe artikel 

393, §2 W.I.B. 1992 dat werd ingevoegd door artikel 66 van de Wet van 27 april 2007, 
luidende als volgt: “Het kohier is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opge-
nomen in de mate dat zij gehouden zijn tot de betaling van de belastingschuld op grond 
van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit Wetboek”6. Voor een goed 
begrip wordt opgemerkt dat deze nieuwe wetsbepaling geen terugwerkende kracht heeft 

3 Zie o.m. DIRIX en K. BROECKX, v° Beslag, in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 2001, p. 195, nr. 305; M. 
LOYENS, De invordering van de directe belastingen, Brussel, Bruylant, 2005, p. 6, nr. 11. 
4 Over de volgende gevallen bestaat weinig betwisting:  1°) bij  de invordering van de onroerende 
voorheffing geldt  het kohier op naam van de vroegere eigenaar van een onroerend goed ook als 
uitvoerbare titel tegen de nieuwe eigenaar van zodra de verkoopakte werd overgemaakt aan de fiscus 
(artikel  396 W.I.B.  1992); 2°) het  kohier  is  ook uitvoerbaar ten laste van derden in de door  het 
KB/WIB opgesomde onrechtstreekse vervolgingen (zie artikel 147 KB/WIB 1992; artikel 164 e.v. 
KB/WIB 1992). De tenuitvoerlegging op het vermogen van de derde die niet of niet tijdig de verkla-
ring van derde-beslagene aflegt,  kan evenwel slechts na tussenkomst  van de rechter. Zie Arbitra-
gehof, nr. 11/97, 5 maart 1997, R.W., 1997-98, 337 en nr. 35/97, 12 juni 1997, J.T., 1998, 2. 
5 Zie bv. L. HUYBRECHTS, v° Fiscaal strafrecht, in A.P.R., 2002, p. 93, nr. 179: “de administratie zal 
de ontdoken belasting ten laste van de derde (aansprakelijk op grond van artikel 458 WIB 1992) 
moeten  invorderen  lastens  een  gemeenrechtelijke  procedure;  P.  MOREAU,  “L’enregistrement  des 
entrepreneurs sous son aspect solidarité”, in X,  Le point sur le droit des sûretés, Luik, Formation 
permanente CUP, 2000, 59; Anders N. PIROTTE, “Recouvrement des impôts et droit fondamental à un 
controle judiciaire effectif”, in Le point sur le droit fiscal, Luik, Formation permanente CUP, 2000, 
145-146: « L’existence de dispositions spéciales validant un recouvrement accéléré à charge d’un 
tiers pratiqué en vertu d’un même rôle ne peut que confirmer le principe ». 
6 Over het bezwaarrecht van derden, op wiens vermogen de belastingschuld kan worden verhaald, 
heeft de wetgever zich tot op heden niet duidelijk uitgesproken. Volgens de parlementaire voorberei-
ding van de programmawet van 27 april 2007 zou die categorie van personen niet beschikken over 
een bezwaarrecht,  maar  wel  over  de  mogelijkheid  om de  belasting  die  van  hen wordt  geëist,  te 
betwisten  voor  de  rechtbank  (Ontwerp  van  Programmawet,  Parl.  St.,  Kamer,  2006-2007,  nr. 
51-3058/001, p. 30-31). De fiscus blijft dus ook na de wijziging van artikel 393 W.I.B. 1992 achter 
de enge interpretatie staan van het begrip “belastingschuldige” in de zin van artikel 366 WIB 1992.
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en niet van toepassing is op onderhavige betwisting. 
5.  Enkele  wettelijke  uitzonderingen  op  de  (oude)  regel  dat  het  kohier  slechts 

uitvoerbaar is tegen de belastingplichtige kwamen al aan bod in de rechtspraak van uw 
Hof. Hierna volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste arresten.

6.  In  het  raam  van  de  invordering  van  de  belastingschuld  ten  laste  van  feitelijk 
gescheiden echtgenoten oordeelde het Hof meermaals dat de belasting die werd ingeko-
hierd op naam van één van de echtgenoten ook verhaalbaar is op het vermogen van de 
andere echtgenoot. De relevante wetsbepaling is hier artikel 295, §1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) (thans: artikel 394, §1, W.I.B. 1992) dat als volgt luidt: 
“Elk gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtge-
noten alsook de voorheffing ingekohierd op naam van een van hen, mag ongeacht het 
aangenomen huwelijksvermogensstelsel vervolgd worden op al de eigen en gemeenschap-
pelijke goederen van beide echtgenoten”. 

Uit die wetsbepaling volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op naam van een 
echtgenoot en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel vormt op grond 
waarvan de administratie de betaling van die aanslag kan vorderen en overgaan tot de 
invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die niet in het kohier is vermeld. Die 
wetsbepaling geldt tevens wanneer, in gevolge artikel 75 W.I.B (1964) (thans: artikel 128 
W.I.B. 1992) voor de voor elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonder-
lijke aanslag is vastgesteld7. Uit de omstandigheid dat de wet  bepaalt dat bij feitelijke 
scheiding  de  belasting  vervolgd  mag  worden  op  de  eigen  en  gemeenschappelijke 
goederen van beide echtgenoten wordt  dus afgeleid  dat  de uitvoerbare  kracht  van het 
kohier zich niet alleen uitstrekt tot de belastingplichtige zelf, maar ook tot de niet in het 
kohier opgenomen echtgenoot. 

Artikel 295, §1, WIB (1964) (thans: artikel 394, §1 W.I.B. 1992) is een uitdrukkelijke 
wettelijke uitzondering op de personeel-beperkte uitvoerbare kracht van het kohier.8

7. Bij arrest van 14 juni 2007 vernietigde uw Hof de beslissing van de appelrechters die 
hadden geoordeeld dat geen enkele bepaling van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen in de mogelijkheid voorziet  om de vennootschapsbelasting op grond van een te 
name van de vennootschap gevestigd kohier in te vorderen bij de vennoten van een coöpe-
ratieve vennootschap met  onbeperkte  aansprakelijkheid.9 Het arrest  brengt  artikel  352, 
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen in herinnering dat bepaalt dat wanneer 
een coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijkheid, de vennoten 
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor  de schulden van de vennootschap en 
steunt tevens op artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek, dat toelaat dat elke hoofdelijk 
gehouden schuldenaar voor het geheel van de schuld wordt aangesproken. Aangezien de 
vennoot persoonlijk en hoofdelijk gehouden is tot betaling van de belasting die vastge-
steld is ten name van de coöperatieve vennootschap is de vennoot een belastingschuldige 
ten laste van wie de administratie de rechten kan doen gelden die de wet haar verleent met 
het oog op de invordering van de belasting. 

Dit  arrest  sluit  aan bij  een arrest  van het Hof van 16 september  2004 waarin werd 
geoordeeld dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprake-
lijkheid persoonlijk en hoofdelijk gehouden is tot de betaling van de aanslag die ten name 

7 Zie o.m. Cass., 12 sept.2003, C.01.0578.N., met conclusie advocaat-generaal A. HENKES; Cass., 3 
jan.2002, C.00.0636.N., www.cass.be; Cass., 10 mei 2001,  R.W. , 2002-2003, 1096, noot  G. VAN 
HAEGENBORGH; Cass., 15 sept..2000, A.C., 2000, nr. 474; T.F.R., 2000, 1076, noot L. VAN HEESWIJCK en 
S. HUYGHE; 
8 A. GOEGEBUER, « Hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lokale en regionale belastingen », in  Jaar-
boek Lokale en regionale belastingen 2001-2003, Brugge, die Keure, 2003, (171), 194, nr.33.
9 Cass.,  14 juni 2007, F.06.0044.F.,  met  conclusie  advocaat-generaal A. HENKES,  gepubliceerd in 
T.F.R., 2008, (346), noot J. HEIRMAN.
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van de coöperatieve vennootschap is gevestigd en bijgevolg ook de belasting verschuldigd 
is in de zin van artikel 366 W.I.B. 1992.10 De hoofdelijk aansprakelijke vennoot van een 
CVOA kan overigens bezwaar indienen tegen de belasting die werd ingekohierd op naam 
van de vennootschap. 

8. In een recent arrest van 22 november 2007 vernietigde uw Hof de beslissing van de 
appelrechters omdat zij hadden geoordeeld dat het kohier ten name van een vennootschap 
onder firma niet ten uitvoer kon worden gelegd tegen de vennoten onder firma.11 Dit arrest 
hanteert  als  uitgangspunt  dat  het  uitvoerbaar  verklaarde  kohier  in  de regel  slechts  ten 
uitvoer kan worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of 
belastingschuldigen. De tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts 
mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet. Uit de omstandigheid dat 
de vennoten onder firma persoonlijk hoofdelijk gehouden zijn tot de belastingen verschul-
digd door de vennootschap onder firma en gelden als belastingschuldigen die gerechtigd 
zijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslag, opcentiemen, verhogingen en 
kosten inbegrepen, die ten name van de vennootschap is gevestigd, wordt afgeleid dat de 
aanslag tegen de vennoten onder firma ten uitvoer kan worden gelegd.

Een coherente interpretatie van de fiscale wet heeft tot gevolg dat er een band is tussen 
het bezwaarrecht en de uitvoerbare kracht van het kohier: indien de vennoot als belasting-
schuldige bezwaar kan indienen tegen een aanslag gevestigd op naam van de VOF, dan 
hangt dit samen met het gegeven dat het kohier op naam van die vennootschap ook een 
uitvoerbare titel vormt lastens die vennoot-belastingschuldige.12

9. Er moet worden opgemerkt dat in het arrest van 22 november 2007 elke verwijzing 
naar de gemeenrechtelijke regeling inzake hoofdelijkheid (artikel 1200 B.W.) ontbreekt. 
Wellicht wil het Hof op die manier tot uiting brengen dat het bestaan van een hoofdelijke 
gehoudenheid niet automatisch impliceert dat het kohier uitvoerbaar is tegen alle mede-
schuldenaars. De wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek van de passieve hoofde-
lijkheid leidt inderdaad niet tot die conclusie. Niettemin beroept de fiscus zich in de Com. 
IB wel op de gemeenrechtelijke principes om het tegengestelde aan te voeren: “volgens de 
rechtsleer worden de hoofdelijke schuldenaars geacht elkaar volmacht te hebben gegeven, 
zodat de handelingen tegen één van hen gevolgen hebben tegenover de anderen en zodat 
ze rechtstreeks kunnen worden vervolgd krachtens een uitvoerbare titel ten name van één 
van  hen (hier,  het  kohier)”.13 Deze redenering stelt  het  kohier  gelijk  met  een vonnis, 
hetgeen niet opgaat omdat het kohier een administratieve rechtshandeling is en derhalve 
niet dezelfde gevolgen (zoals bv. gezag van gewijsde) heeft als een vonnis. Daarenboven 
wordt in het gemeen recht slechts aangenomen dat een vonnis tegen één van de hoofde-
lijke  schuldenaren tegenwerpbaar  is tegen de hoofdelijk verbonden schuldenaren.14 De 
tegenwerpbaarheid van het vonnis en de uitvoerbaarheid ervan mogen niet worden gelijk-
geschakeld. De opvatting dat een vonnis tegen een hoofdelijke schuldenaar ook tegen de 
andere medeschuldenaars kan worden uitgevoerd,  is in elk geval te verregaand en kan 
bijgevolg niet getransponeerd worden naar het kohier.  In dit verband kan verwezen naar 
een arrest van het Franse Hof van Cassatie van 19 mei  1998: “toute  exécution forcée 

10 Cass., 16 sept.2004, T.F.R., 2005, 677, noot M. MAUS. 
11 Cass.,  22 nov..2007,  F.06.0053.N.,T.F.R.,  2008, 356, met  conclusie van het  O.M. en noot  H. 
VANDEBERGH. 
12 Zie mijn conclusie bij Cass., 22 nov.2007, gepubliceerd in T.F.R., 2008, 360, nr. 5.
13 COM IB 1992, nr. 458/3.
14 Zie bv. W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER,  Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 331-332. 
Heel wat auteurs nemen echter afstand van die opvatting. Zie bv. L. CORNELIS, Algemene theorie van 
de verbintenis, Antwerpen, Intersentia, 2000, 167 die terecht opmerkt dat die opvatting moeilijk vere-
nigbaar is met het relatief karakter van het gezag van gewijsde (artikel 23 Ger. W.) en van de proce-
shandelingen in het algemeen en derhalve aan herziening toe is;  H. DE PAGE,  Traité,  III,  Brussel, 
Bruylant, 1967, p. 345, nr. 359 en nr. 359bis.
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implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même 
qui doit exécuter et que le titre délivré à l’encontre d’une société n’emporte pas le droit de 
saisir les biens des associées, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes 
sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux ».15

10. Een ander geval van hoofdelijke aansprakelijkheid vinden we terug in artikel 442bis 
W.I.B.  1992.  Met deze wetsbepaling wil  de wetgever  verhinderen dat een geheel  van 
goederen  (zoals  een  handelszaak)  wordt  overgedragen  zonder  dat  de  overdrager  zijn 
fiscale schulden heeft betaald.16 Deze anti-fraudemaatregel werkt als volgt. De overdracht 
in eigendom of in vruchtgebruik van een geheel van goederen moet worden gemeld aan 
de fiscus en is niet tegenstelbaar aan de ontvangers van de belastingen dan na afloop van 
de maand die volgt op die waarin een eensluidend afschrift van de akte tot overdracht ter 
kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de 
ontvanger (artikel 442bis, §1, W.I.B. 1992). De overnemer kan hoofdelijk worden aange-
sproken voor de betaling van de fiscale schulden die de overdrager nog verschuldigd was 
op het tijdstip dat de termijn van niet-tegenstelbaarheid afloopt en dit tot beloop van het 
bedrag dat reeds door hem is gestort of verstrekt, of voor een bedrag dat overeenstemt met  
de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de 
afloop van de voornoemde termijn. 

Noch de uitgestelde tegenstelbaarheid, noch de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn van 
toepassing  indien  de  overdrager  bij  de  akte  van  overdracht  een  certificaat  voegt  dat 
bevestigt dat er geen belastingschulden openstaan en dat er lastens hem geen onderzoek of 
controle loopt (artikel 442bis, §3, eerste lid, W.I.B. 1992). 

De wettelijke regeling impliceert aldus dat de overnemer van een geheel van goederen, 
dat werd overgedragen zonder dat bij de akte een certificaat werd gevoegd dat bevestigt 
dat de overdrager geen belastingschulden heeft, hoofdelijk aansprakelijk is voor de beta-
ling van de belastingschulden die de overdrager nog verschuldigd was op het tijdstip dat 
de termijn van niet-tegenstelbaarheid afloopt. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet 
voor het totaal bedrag van de uitstaande fiscale schuld maar is beperkt tot het bedrag dat 
reeds door de overnemer is gestort of verstrekt, of tot het bedrag dat overeenstemt met de 
nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn toegekend voor de 
afloop van de voornoemde termijn (artikel 442bis, §2, W.I.B. 1992).

11. Na deze korte toelichting bij de hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 442bis 
W.I.B. 1992 komen we toe aan de rechtsvraag die door het cassatiemiddel wordt gesteld, 
nl. kan de tenuitvoerlegging die ingesteld wordt tegen de hoofdelijk aansprakelijke over-
nemer van een handelszaak gebeuren op basis van het kohier op naam van de overdrager? 

De  fiscus  wil  de  uitvoerbare  kracht  van  het  kohier  uitbreiden  tot  de  hoofdelijk 
aansprakelijke derden en steunt daarvoor in het cassatiemiddel op artikel 133 KB/WIB 
1992. De redenering die wordt opgebouwd, overtuigt echter niet.  

Krachtens artikel 133 KB/WIB 1992 worden de aanslagen op naam van de betrokken 
belastingschuldigen  ten kohiere  gebracht.  Het  opmaken  en uitvoerbaar  maken  van  het 
kohier  is  een  eenzijdige  rechtshandeling,  gematerialiseerd  door  een  authentieke  akte, 
waarbij het bestuur het bestaan vaststelt van een bepaalde fiscale schuld ten laste van een 
bepaalde schuldenaar en een uitvoerbare titel opmaakt om de verschuldigde belasting in te 

15 Cass. fr. (2e civ.), 19 mei 1998, Bull., 1998, II, n° 161 (p. 95). Zie tevens K. GEENS, M. DENEF, F. 
HELLEMANS,  R.  TAS en  J.  VANANROYE,  “Overzicht  van  rechtspraak  Vennootschappen  1992-1998”, 
T.P.R., 2000, 237, nr. 159.
16 Zie voor een uitgebreide bespreking: M. DE MUYNCK, G. DE NEEF en C. AMAND,  Overdracht van 
ondernemingen.  Fiscaal-juridische  aspecten,  Brussel,  Larcier,  2004,  344-359;  M.  LOYENS,  De 
invordering van de directe belastingen, Brussel, Bruylant, 2005, 188-203.
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vorderen.17 De inkohiering heeft declaratieve werking omdat ze de belastingplicht concre-
tiseert en de belastingschuldige aanwijst.18 Door het kohier wordt de materiële belasting-
schuld immers omgezet in een formele schuld en omgevormd in een verplichting tot beta-
ling  van  een  bepaald  bedrag  aan  belasting  in  concreto.  De  belastingplichtige  –  elke 
persoon waarop de fiscale wet toepasselijk is – wordt ingevolge de inkohiering belasting-
schuldige d.i. een verkrijger van belastbare inkomsten in wiens hoofde de voorwaarden 
voor belastingheffing voldaan zijn.19

Men kan niet aannemen dat de overnemer die op grond van artikel 442bis W.I.B. 1992 
als  hoofdelijke  medeschuldenaar  gehouden is  tot  betaling van de uitstaande belasting-
schuld van de overdrager “belastingschuldige” is in de zin van artikel 133 KB/WIB 1992. 
Het is immers duidelijk dat deze reglementaire bepaling de notie “belastingschuldige” in 
enge zin gebruikt  zodat een derde op wiens vermogen de belastingschuld kan worden 
ingevorderd omwille van het bestaan van een hoofdelijke gehoudenheid, geen belasting-
schuldige is in de zin van die bepaling.20 Slechts de overdrager is belastingschuldige in de 
zin van artikel 133 KB/WIB 1992. 

12. Ook de leer van het arrest van 22 november 2007 kan voor het fiscaal bestuur in 
casu geen soelaas bieden. De hoofdelijk gehouden vennoten van een vennootschap met 
onbeperkte aansprakelijkheid kunnen in meer of mindere mate worden vereenzelvigd met 
de vennootschap en de schulden van een dergelijke  vennootschap worden van bij  hun 
ontstaan  niet  alleen  vastgeknoopt  aan  het  vermogen  van  de  rechtspersoon  zelf  maar 
bezwaren  ook  het  persoonlijk  vermogen  van  de  vennoten.21 Die  vereenzelviging  of 
minstens de onmiddellijke “dubbele aanknoping” van de fiscale schuld aan het vermogen 
van de hoofdelijk gehouden schuldenaars geldt niet voor andere vormen van hoofdelijk-
heid die specifiek op het vlak van de inkomstenbelastingen bestaan.22 De overnemer van 

17 I. CLAEYS BOUUAERT, De aanslag, Brussel, Larcier, 1963, p. 92, nr. 125; S. DE RAEDT en J. HEIRMAN, 
“De ene belastingschuldige is de andere niet” (noot onder Cass., 14 juni 2007), T.F.R., 2008, (346), 
352, nr. 25 e.v. 
18 S. DE RAEDT en J. HEIRMAN, l.c., 352, nr. 27. 
19 Vgl.  P.  VAN ORSHOVEN, Behoorlijke rechtsbedeling bij  geschillen over directe rijksbelastingen, 
Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 140, nr. 120 en p. 272, nr. 230, voetnoot 3. 
20 A. GOEGEBUER, « Hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lokale en regionale belastingen », in Jaar-
boek Lokale en regionale belastingen 2001-2003, Brugge, die Keure, 2003, (171), 192, nr. 31; M. 
LOYENS, l.c., p. 1. H. VANDEBERGH en J. BOES, « Invordering van belasting op grond van het kohier 
bij niet in het kohier opgenomen personen. Het cassatiearrest van 14 juni 2007”, T.F.R., 2008, (335), 
340-341; S. DE RAEDT en J. HEIRMAN,  o.c.,  T.F.R., 2008, (346), 352, nr. 27. De begrippen belasting-
plichtige en belastingschuldige hebben in het fiscaal recht wel eens een andere betekenis. In de oude 
tekst van artikel 366 W.I.B. 1992 was sprake van de belastingplichtige die tegen het bedrag van de te 
zijnen name gevestigde aanslag bezwaar kon aantekenen. In het nieuwe artikel 366 WIB 1992 werd 
het begrip “belastingplichtige” vervangen door “belastingschuldige”.
21 J. HEIRMAN, “De ene belastingschuldige is de andere niet” (noot onder Cass., 14 juni 2007), T.F.R., 
2008, (346), 355, nr. 47. Voor de VOF oordeelde uw Hof in een arrest van 15 december 1938 reeds 
dat de persoonlijkheid van de vennoten als het ware vermengd is met die van de vennootschap (Cass., 
15 dec.1938,  Pas., 1938, I, 383). Volgens sommige auteurs is er echter geen sprake van een echte 
identificatie tussen rechtspersoon en vennoten. Bij vennootschappen met rechtspersoonlijkheid heeft 
de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten in elk geval tot gevolg dat de verbintenissen die in 
hoofde van de vennootschap ontstaan, tegelijk in hoofde van alle vennoten ontstaan. Dit geldt voor 
alle verbintenissen van de vennootschap en dus niet alleen voor deze die hun oorsprong vinden in een 
contract (Cass., 1 dec.925, Pas., 1926, I, 88; J. RONSE, Algemeen deel van het vennootschapsrecht, 
Leuven, Acco, 1970, 250-251).  De onvolkomen rechtspersoonlijkheid van de rechtspersoon werkt 
langs  de  passiefzijde  zodat  de  passiva  dubbel  worden  aangeknoopt  (zie  nader:  H.  DE  WULF, 
“Onbeperkte  aansprakelijkheid  van  vennoten  impliceert  geen  toerekening  van 
handelaarshoedanigheid”  (noot  onder  Kh.  Tongeren,  13  jan.2003),  TRV,  2003,  (679),  680 en  de 
verwijzingen aldaar).
22 M. DELANOTE, “Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de 
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een handelszaak voldoet  als  hoofdelijk  aansprakelijke  persoon  slechts  achteraf  (na  de 
inkohiering van de aanslag) en door zijn eigen nalatigheid aan de vereiste voorwaarden 
om door de fiscus aangesproken te kunnen worden tot betaling van de belastingschuld. 
Ondanks de hoofdelijke gehoudenheid is het niet mogelijk om hem te beschouwen als een 
belastingschuldige die beschikt over een bezwaarrecht.23

Bijgevolg kan de leer van het arrest van 22 november 2007 hier niet worden toegepast. 
Het loutere feit dat de overnemer van een handelszaak naderhand hoofdelijk gehouden 
blijkt te zijn tot de betaling van de belastingschuld van de overdrager, impliceert nog niet 
dat het initieel uitvoerbaar verklaarde kohier, dat op hem geen betrekking kon hebben, 
zonder meer tegen hem kan worden ten uitvoer gelegd.24 De omstandigheid dat de over-
nemer krachtens de wet hoofdelijk aansprakelijk is voor eerdere schulden van de overlater 
houdt niet in dat de inkohiering op naam van de overlater toereikend is.  

Het middel  dat berust  op de veronderstelling dat de overnemer van een geheel  van 
goederen,  die  op  grond  van  artikel  442bis,  §2,  van  het  Wetboek  van  de 
Inkomstenbelastingen  1992  hoofdelijk  aansprakelijk  kan  worden  gesteld  voor  de 
belastingschulden van de overdrager, een belastingschuldige is lastens wie het bestuur tot 
invordering van de belastingschuld kan overgaan op grond van een kohier dat enkel op 
naam van de overdrager is gevestigd, faalt zodoende naar recht. 

 
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.07.0099.N)

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

door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 133, in het bijzonder het eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 

1993 tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (KB WIB (1992));
- artikel 442bis, in het bijzonder de tweede paragraaf, van het Wetboek van Inkomsten-

belastingen 1992 (WIB (1992)).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre dit voor recht 

BTW”,  A.F.T., 2007, (3), 7-8; S. DE RAEDT en J. HEIRMAN, “De ene belastingschuldige is de andere 
niet” (noot onder Cass., 14 juni 2007), T.F.R., 2008, (346), 355, nr. 49-50. 
23 Anders J.-P. MAGREMANNE, D. LAMBOT, M. MARLIERE en B. DE CLIPPEL, Le contentieux de l’impôt sur  
les revenus, Kluwer, 2000, 59, nr. 44.
24 Anders Circulaire Ci. Rh.81/488.797 d.d. 28 april 1999, Bull. Bel., 1999, nr. 793, p. 1541, nr. 31: 
een kohier op naam van de overdrager volstaat en laat toe dat een dwangschrift kan worden opgesteld 
lastens de overnemer in zijn hoedanigheid van hoofdelijke medeschuldenaar.
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zegde dat het dwangbevel  betekend op 28 augustus 2001 ten laste van verweerder  als 
nietig en zonder waarde dient te worden verklaard zodat het niet als basis kan dienen van 
verdere uitvoering.

Het bestreden arrest oordeelt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer 
van een handelszaak, zoals voorzien in artikel 442bis, §2, WIB (1992), geen afbreuk doet 
aan de basisregel van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat er geen 
uitvoerend beslag kan worden gelegd zonder een uitvoerbare titel en wegens vaststaande 
en zekere  zaken,  zodat  slechts  kan  worden  overgegaan  tot  een gedwongen  uitvoering 
lastens een debiteur wanneer een uitvoerbare titel lastens deze persoon voorhanden is. De 
inkohiering enkel op naam van E.B.was bijgevolg onvoldoende als titel en grondslag van 
tenuitvoerlegging  ten aanzien van  de verweerder  wiens  naam niet  in  het kohier  stond 
vermeld:

"Overeenkomstig  artikel  1494  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  kan  geen  uitvoerend 
beslag op roerend of onroerend goed worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en 
wegens vaststaande en zekere zaken.

Dit betekent dat het gegeven dat de overnemer van een geheel van goederen - in casu 
een handelsfonds - overeenkomstig artikel 442bis, § 2, WIB (1992) hoofdelijk aansprake-
lijk  is  voor  de betaling van  de belastingschulden  verschuldigd  door  de overdrager  na 
verloop van de in het artikel 442bis, §1, WIB (1992) bepaalde termijn, er niet aan in de 
weg staat dat aan de vereiste van de uitvoerbare titel moet worden voldaan. De hoofde-
lijke aansprakelijkheid van de overnemer doet immers geen afbreuk aan de basisregel van 
artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, derwijze dat slechts kan worden overgegaan 
tot een gedwongen uitvoering lastens een debiteur wanneer een uitvoerbare titel lastens 
deze persoon voorhanden is.

Inzake directe belastingen is de uitvoerbare titel het uitvoerbaar verklaard kohier. De 
uitvoerbare  kracht  van  het  kohier  wordt  evenwel  beperkt  door  het  personele  karakter 
ervan, in die zin dat het kohier een uitvoerbare titel is ten aanzien van de belastingplich-
tige die in het kohier vermeld is.

Uit  de  voorliggende  overtuigingsstukken  blijkt  nu  dat  er  m.b.t.  de  lastens  (de 
verweerder) bij dwangschrift  van 10 april 2001 en dwangbevel  van 28 augustus  2001 
ingevorderdebelastingschulden, geen inkohiering desbetreffende op zijn naam is gebeurd. 

De inkohiering gebeurde  uitsluitend op naam van  B.E.,  zijnde de (oorspronkelijke) 
debiteur van de belastingschulden en overdraagster van het handelsfonds.

Cruciale vraag terzake is dan ook te weten of de kohieren opgesteld op naam van B.E., 
zonder  rechterlijke  tussenkomst,  eveneens  een  uitvoerbare  titel  kunnen  vormen  ten 
aanzien van derden die niet in de kohieren vermeld staan, zoals (de verweerder) in zijn 
hoedanigheid  van  hoofdelijke  medeschuldenaar  in  het  licht  van  artikel  442bis,  WIB 
(1992).

(De eiser) verdedigt deze stelling, doch naar het oordeel van het hof is dit ten onrechte.
Artikel 442bis WIB (1992) voorziet immers op dit punt geen uitzondering op de basis-

regel van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek noch op het personele karakter van 
de inkohiering, zulks in tegenstrijd met artikel 396 WIB (1992), dat wel expliciet voorziet 
dat lastens de hoofdelijke derde schuldenaar inzake de onroerende voorheffing 'krachtens 
hetzelfde kohier' kan worden uitgevoerd.

In dit verband dient te worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot hetgeen (de eiser) 
staande houdt, het dwangschrift gedateerd op 10 april 2001 voorafgaand aan het dwang-
bevel wel degelijk aan (de verweerder) aangetekend werd verzonden 'ter uitvoering van 
artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB (1992)' , vandaar ook de 
verklaring van derde-beslagene door (de verweerder) van 25 april 2001 - hetgeen er op 
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wijst  dat (de eiser) (verkeerdelijk) in de mening verkeerde de procedure van voormeld 
artikel 164 van het koninklijk besluit WIB (1992) te moeten voeren, welke geen afzonder-
lijke inkohiering vereist. (De eiser) beschouwde (zijn) uitvoeringsdaad ten laste van (de 
verweerder)  aanvankelijk  aldus  ten  onrechte  als  een  uitvoerend  vereenvoudigd  fiscaal 
derdenbeslag. (De verweerder) is immers geen derde-houder in de zin van artikel 164, §1, 
van het koninklijk besluit WIB (1992), doch een rechtstreekse hoofdelijke mede-schulde-
naar, waarop de procedure van artikel 164 van het koninklijk besluit WIB (1992) niet van 
toepassing is. Dit laatste wordt ten andere bevestigd door de aanhef van artikel 164, §1, 
van het koninklijk besluit WIB (1992) nl. 'Onder voorbehoud van het bepaalde in de arti-
kelen 433 tot 442bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ..." principiële 
personele karakter van het kohier heeft het ontbreken in artikel 442bis WIB (1992) van 
gelijkaardige vermelding als in artikel  396 WIB (1992), voor gevolg dat (de eiser) als 
schuldeiser niet ontheven is van de vereiste een afzonderlijke uitvoerbare titel te bekomen 
lastens (de verweerder) als hoofdelijk gehouden mede-schuldenaar.

De inkohiering  enkel  op  naam van  B.E.  is  onvoldoende  als  titel  en grondslag  van 
tenuitvoerlegging ten aanzien van (de verweerder) als hoofdelijke derde.

Het feit dat de wetgever artikel 442bis WIB (1992) destijds heeft ingevoerd om fiscale 
fraude bij overdracht te voorkomen en om deze reden een regeling heeft uitgewerkt die 
het haar mogelijk maakt de overnemer op een eenvoudige manier aan te spreken voor de 
belastingschulden van de overdrager,  betekent  geen afbreuk aan de formeelrechterlijke 
vereisten van de tenuitvoerlegging lastens de hoofdelijke mede-schuldenaar noch aan de 
vereiste van het bekomen van een uitvoerbare titel lastens diezelfde hoofdelijke mede-
schuldenaar. De tekst van artikel 442bis WIB (1992) voorziet in ieder geval op dit punt 
geen  uitzondering  noch  houdt  enige  expliciete  verwijzing  in  naar  andere  regelingen 
waarin dergelijke uitzondering wel werd opgenomen.

Artikel 442bis WIB (1992) maakt de overnemer in welbepaalde omstandigheden wel 
tot een materieel belastingplichtige, maar daarom nog niet tot een formele belastingplich-
tige." (arrest, p.2-4).

Grieven
1.  Onverminderd  de  toepassing  van  de  artikelen  433  tot  440  is  de  overdracht  in 

eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goederen, samengesteld uit onder meer 
elementen die het behoud van de clientèle mogelijk maken, die voor de uitoefening van 
een vrij  beroep,  ambt  of  post  of  een industrieel,  handels-  of  landbouwbedrijf  worden 
aangewend, evenals de vestiging van een vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegen-
stelbaar aan de ontvangers van de belastingen dan na verloop van de maand die volgt op 
die waarin een met het origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vesti-
ging ter kennis is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappe-
lijke zetel van de overdrager (artikel 442bis, §1, WIB (1992)).

De overnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden 
verschuldigd  door de overdrager  na verloop  van  de paragraaf  1 vermelde  termijn,  tot 
beloop van het bedrag dat reeds door hem is gestort of verstrekt, of van een bedrag dat 
overeenstemt met de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht zijn 
toegekend voor de afloop van de voornoemde termijn (artikel 442bis, §2, WIB (1992)).

Voormelde §§ 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de overdrager bij de akte van over-
dracht  een  certificaat  voegt  dat  uitsluitend  met  dit  doel  is  opgemaakt  door  de  in  §1 
bedoelde ontvanger van de belastingen binnen dertig dagen die de kennisgeving van de 
overeenkomst voorafgaan. Het certificaat wordt geweigerd door de ontvanger indien op 
de dag van de aanvraag een aanslag ten laste van de overdrager werd gevestigd die een 
zekere en vaststaande schuld vormt of indien de aanvraag is ingediend na de aankondi-
ging van of tijdens een belastingonderzoek of na het verzenden van een vraag om inlich-
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tingen met betrekking tot zijn belastingtoestand (artikel 442bis, §3, WIB (1992)).
2. Hoofdelijkheid tussen schuldenaars houdt in dat zij verplicht zijn tot een en dezelfde 

zaak, zodat ieder persoonlijk voor het geheel kan worden aangesproken en de betaling 
door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt (artikel 
1200 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Luidens artikel 133, eerste lid, van het koninklijk besluit WIB (1992), worden de 
belastingen op naam van de betrokken belastingschuldigen ten kohiere gebracht.

Een uitvoerbaar verklaard kohier vormt inzake directe belastingen een uitvoerbare titel 
in de zin van de artikelen 1494 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek die de eiser zichzelf 
verschaft om jegens de belastingplichtigen de betaling van de belastingen in te vorderen 
op straffe van tenuitvoerlegging door beslag.

4. Wanneer een derde krachtens een (fiscaalrechtelijke) wettelijke bepaling hoofdelijk 
en dus persoonlijk aansprakelijk is voor de betaling van andermans belastingschulden, dan 
is  die derde,  ten aanzien van de eiser,  eveneens een belastingschuldige  in de zin van 
artikel  133, eerste lid, van het koninklijk besluit WIB (1992),  lastens wie  de eiser tot 
invordering van die belastingschuld kan overgaan op grond van het kohier dat enkel op 
naam van de oorspronkelijke belastingschuldige is gevestigd.

Waar  de verweerder  door eiser  op grond  van  artikel  442bis,  §2,  WIB (1992)  werd 
aangesproken tot betaling van de belastingschuld van Mevrouw B.,, aangezien de akte van 
overdracht aan eiser was ter kennis gebracht zonder voorlegging van het in artikel 442bis, 
§3, WIB (1992), bedoelde certificaat, kon het feit dat die belastingschuld enkel op naam 
van mevrouw B.was ingekohierd er derhalve niet aan in de weg staan dat dit kohier als 
titel en grondslag kon dienen voor tenuitvoerlegging lastens de verweerder in zijn hoeda-
nigheid van hoofdelijk aansprakelijke derde.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, met toepassing van de basisregel 
van artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek en op grond van het principieel personele 
karakter van de inkohiering, enerzijds, en het legaliteitsbeginsel inzake (fiscaal) beslag-
recht, anderzijds, heeft  geoordeeld dat,  aangezien er geen inkohiering was gebeurd op 
naam van de verweerder, het dwangbevel, dat lastens de verweerder was betekend in zijn 
hoedanigheid van hoofdelijke aansprakelijke in de zin van artikel 442bis, 52, WIB (1992), 
nietig en zonder waarde was en geen grond voor tenuitvoerlegging kon vormen (schen-
ding van de artikelen 1200 van het Burgerlijk Wetboek, 1494 en 1539 van het Gerechte-
lijk Wetboek, artikel 133, in het bijzonder het eerste lid, van het koninklijk besluit WIB 
(1992) en artikel 442bis, in het bijzonder de tweede paragraaf, WIB (1992)).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 442bis, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992) is, onverminderd de toepassing van de artikelen 433 tot 440, de over-
dracht in eigendom of in vruchtgebruik, van een geheel van goederen, samenge-
steld uit onder meer elementen die het behoud van de clientèle mogelijk maken, 
die voor de uitoefening van een vrij  beroep,  ambt of  post  of  een industrieel, 
handels- of landbouwbedrijf worden aangewend, evenals de vestiging van een 
vruchtgebruik op dezelfde goederen, niet tegenstelbaar aan de ontvangers van de 
belastingen dan na verloop van de maand die volgt op die waarin een met het 
origineel eensluidend afschrift van de akte tot overdracht of vestiging ter kennis 
is gebracht van de ontvanger van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel 
van de overdrager.

Krachtens artikel 442bis, §2, van hetzelfde Wetboek, is de overnemer hoofde-
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lijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschulden verschuldigd door 
de overdrager  na  verloop van  de in  §1 vermelde  termijn,  tot  beloop van  het 
bedrag dat reeds door hem is gestort of verstrekt, of van een bedrag dat overeen-
stemt met de nominale waarde van de aandelen die in ruil voor de overdracht 
zijn toegekend vóór de afloop van de voornoemde termijn.

2. Krachtens artikel 442bis, §3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, zijn de para-
grafen 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing indien de overdrager bij de akte 
van overdracht een certificaat voegt dat uitsluitend met dit doel is opgemaakt 
door de in §1 bedoelde ontvanger van de belastingplichtige binnen dertig dagen 
die de kennisgeving van de overeenkomst voorafgaan.

3. Hieruit volgt dat de overnemer van het geheel van goederen dat werd over-
gedragen zonder dat bij de akte van overdracht een certificaat werd gevoegd dat 
bevestigt dat de overdrager geen belastingschulden heeft, hoofdelijk aansprake-
lijk is voor de betaling van de belastingschulden die de overdrager nog verschul-
digd was op het tijdstip dat de termijn van niet-tegenstelbaarheid afloopt.

4. Het uitvoerbaar verklaarde kohier kan in de regel slechts ten uitvoer worden 
gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of belasting-
schuldigen.

De tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts mogelijk 
wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet.

5. Het louter feit dat de overnemer van een geheel  van goederen hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van een belastingschuld van de overdrager impliceert 
nog niet dat het initieel uitvoerbaar verklaarde kohier, dat op hem geen betrek-
king had noch kon hebben,  tegen  de overnemer  zonder meer ten uitvoer kan 
worden gelegd.

Het louter feit  van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer voor 
eerdere schulden van de overlater houdt niet in dat de inkohiering enkel op naam 
van de overlater toereikend is.

6.  Het  middel  dat  berust  op de veronderstelling dat  de overnemer  van een 
geheel van goederen, die op grond van artikel 442bis, §2, van het Wetboek van 
de  Inkomstenbelastingen  (1992)  hoofdelijk  aansprakelijk  kan  worden  gesteld 
voor de belastingschulden van de overdrager, een belastingschuldige is lastens 
wie de eiser tot invordering van de belastingschuld kan overgaan op grond van 
een kohier dat enkel op naam van de overdrager is gevestigd, faalt naar recht.

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

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever; de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. De 
Bruyn.
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Nr. 731

1° KAMER - 12 december 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — KADASTRAAL INKOMEN - VASTSTELLING - 
BEZWAARPROCEDURE - DRAAGWIJDTE

2º KADASTER - KADASTRAAL INKOMEN - VASTSTELLING - BEZWAARPROCEDURE - DRAAGWIJDTE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN 
BELASTINGKREDIET — ONROERENDE VOORHEFFING - HOEDANIGHEID VAN 
BELASTINGPLICHTIGE - WIJZE VAN VASTSTELLING

1º en 2° De bezwaarprocedure ingevolge het door de belastingplichtige tegen het hem  
betekend kadastraal inkomen ingediend bezwaar, is beperkt tot de betwistingen over het 
bedrag van dat inkomen; deze bezwaarprocedure laat geen betwisting toe over de aard 
van de goederen en de aanduiding van de belastingplichtige.1 (Artt. 472, §1, 497, 499, 
501 en 502, eerste lid, W.I.B. (1992))

3º Het Vlaamse Gewest dient de onroerende voorheffing betreffende een belastbaar goed 
te vestigen op naam van de houder van het in art. 251 en van het W.I.B. (1992) beoogde 
zakelijk recht, in geval van bezwaar tegen een aanslag in de onroerende voorheffing, kan  
de door Vlaamse regering gemachtigde ambtenaar onderzoeken of de indiener van het  
bezwaar de hoedanigheid heeft van belastingplichtige in de zin van deze wetsbepaling.2 .  
(Artt. 251 en 366, W.I.B. (1992); Artt. 3, 5°, en 4, en 4, § 2 en § 4, Bijzondere wet 16 
januari 1989)

(VLAAMS GEWEST en BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. T.)

 

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de administratie van het kadaster al dan 
niet exclusief bevoegd is aan te duiden wie als belastingplichtige moet worden beschouwd 
voor de vestiging van de onroerende voorheffing op het door haar vastgestelde kadastraal 
inkomen.

2. Eisers in cassatie voeren onder het eerste middel aan dat uit de bevoegdheidsverde-
ling tussen de gewesten en de federale wetgever vervat in artikel 4 van de Wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en uit 
de samenhang tussen de bepalingen inzake de vaststelling van het kadastraal  inkomen 
enerzijds en de bepalingen inzake de heffing van de onroerende voorheffing anderzijds, 
volgt dat het Vlaamse Gewest de onroerende voorheffing betreffende een belastbaar goed 
slechts kan vestigen op naam van de belastingplichtige  aan wie het kadastraal inkomen 
werd toegewezen volgens de kadastrale inschrijvingen  .  

Volgens eisers in cassatie zijn het niet  de civielrechtelijke  titels maar  de kadastrale 
inschrijvingen die bepalen wie als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht op 
het belastbaar goed, overeenkomstig artikel 251 W.I.B. (1992), de onroerende voorheffing 
verschuldigd is.

Eisers in cassatie stellen dat de gewestelijke  belastingadministratie  de aanslag in de 
onroerende voorheffing moet vestigen niet op grond van burgerlijke titels, maar op basis 
van de kadastrale inschrijvingen die zouden bepalen wie de eigenaar, bezitter, erfpachter, 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen is in de zin van artikel 251 
W.I.B. 1992.

3. Vrij algemeen wordt aanvaard dat met een bezwaar tegen de ingekohierde onroe-
rende voorheffing niet kan worden opgekomen tegen een inmiddels definitief vastgesteld 
kadastraal inkomen, vermits dit via de geëigende procedure dient te geschieden. Noch de 
gewestelijke  directeur,  noch  het  hof  van  beroep  heeft  de  bevoegdheid  het  kadastraal 
inkomen te herzien wanneer  geen verhaalprocedure werd  ingesteld  (Zie  Memorie  van 
Toelichting  van  de  Wet  van  19  juli  1979,  Pasin.,  1979,  719;  J.  MALHERBE et  J. 
AUTENNE, « Réforme de la fiscalité immobilière par la loi du 19 juillet 1979 »,  J.T., 
1980,  41;  Tiberghien,  Handboek  voor  Fiscaal  Recht,  2006,  p.  72,  nr.  1037;  Vgl.  de 
volgende arresten van het Hof die echter dateren van voor de wet van 19 juli 1979: Cass., 
10 jan. 1939, A.C., 1939, 8; Cass., 10 maart 1970, A.C., 1970, 655; Cass., 19 feb. 1976, 
A.C., 1976, 721 en de noot; J.D.F., 1978, 271 en de interessante noot; T. Not., 1977, 326; 
Anders  P.  VAN ORSHOVEN,  Behoorlijke  rechtsbedeling  bij  geschillen  over  directe 
rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 194, nr. 154 en p. 220, nr. 181: de belas-
tingplichtige zou volgens deze auteur steeds (op grond van artikel 159 van de Grondwet) 
de illegaliteit  van het kadastraal  inkomen kunnen aanvoeren in het contentieux van de 
inkomstenbelasting die op deze grondslag wordt gevestigd – bij bezwaar tegen de aanslag, 
het verzet tegen de vervolging of de vordering tot terugbetaling van ten onrechte geheven 
belasting – om te verhinderen dat onwettig belasting zou worden geheven).

4. Uit geen enkele van de door eisers als geschonden aangewezen wetsbepalingen, noch 
uit enige andere regelgeving, vloeit voort dat de federale overheidsadministratie van het 
kadaster  bevoegdheid  zou hebben – laat  staan een ‘exclusieve  bevoegdheid”  -  om de 
belastingplichtige in de onroerende voorheffing aan te duiden.

Uit artikel 472 W.I.B. (1992) en de bepalingen van het K.B. van 10 oktober 1979 blijkt 
weliswaar dat de wetgever aan de administratie van het kadaster de exclusieve bevoegd-
heid heeft gegeven om tot de schatting van de percelen over te gaan teneinde het kadas-
traal inkomen ervan vast te stellen.

Auteur  J.  VAN HOUTTE merkt  terecht  op dat  de  exclusieve  bevoegdheid  van  het 
kadaster beperkt is tot de schatting der percelen om er het kadastraal inkomen van vast te 
stellen. Alleen de schatting van de percelen is de taak van de administratie der kadaster: of 
de verschillende voorwaarden voor de belastbaarheid van inkomsten uit onroerend goed 
wel verenigd zijn, wordt beoordeeld door de administratie der directe belastingen.(J. VAN 
HOUTTE, “De resp. bevoegdheid van het kadaster en van de administratie der directe 
belastingen bij de bepaling van de grondslag van de belasting op het inkomen uit onroe-
rend goed”, T.Not. 1977, 323, nr. 11).

Het ontbreken van enige andere wettelijke bepaling en de beperking van de bevoegd-
heid van de administratie van het kadaster tot het cijfermatig bedrag van het kadastraal 
inkomen, heeft voor gevolg dat de andere betwistingen, waaronder het onroerend karakter 
van het goed, en de hoedanigheid van belastingschuldige voor de vestiging van de onroe-
rende voorheffing, niet behoren tot de bevoegdheid van het kadaster.

Zulks kan tevens worden afgeleid uit artikel 499, 3°, W.I.B. (1992) dat bepaalt dat het 
bezwaar op straffe van verval het inkomen moet vermelden dat de bezwaarindiener stelt 
tegenover datgene dat aan zijn onroerend goed wordt toegekend.

Dat de bezwaarprocedure van artikel 497 W.I.B. (1992) beperkt is tot betwistingen over 
het bedrag van het kadastraal inkomen, blijkt ook uit het voorschrift dat de scheidsrechter 
in de arbitrale procedure die moet worden gevolgd als het bezwaar en de onderhande-
lingen tussen belastingplichtige en het bestuur geen resultaat opleveren, niet bevoegd is 
om uitspraak te doen over de belastbaarheid van het te schatten goed (KB 10 oktober 
1979,  artikel  14,  §2;  A.  DELAHAYE,  “De  belasting  op  het  inkomen  uit  onroerende 
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goederen in België”, Brussel, Bruylant, 1978, 51, nr. 4.8.2, noot 1: zijn opdracht beperkt 
zich uitsluitend tot het nazicht van het cijfer, zijnde het kadastraal inkomen).3

De administratieve rechtshandeling die de administratie van het kadaster stelt wanneer 
het een persoon als belastingplichtige voor de onroerende voorheffing inschrijft, behoort 
niet  tot  de  uitoefening  van  een eigen  exclusieve  bevoegdheid,  maar  betreft  enkel  het 
noteren van een voor de belastingheffing noodzakelijk gegeven op grond van de haar ter 
kennis gebrachte bewijzen (J. VAN HOUTTE, “De resp. bevoegdheid van het kadaster en 
van de administratie der directe belastingen bij de bepaling van de grondslag van de belas-
ting op het inkomen uit onroerend goed”,  T.Not. 1977, 324, nr. 1 met verwijzing naar 
Brussel, 24 september 1969, T. Not. 1972, 167; Vgl. P. VAN ORSHOVEN, Behoorlijke 
rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 
194, nr. 154 die stelt dat de bijzondere geschillenprocedure slechts een beperkt voorwerp 
heeft  nl.  de wijziging van het cijfermatig bedrag van het kadastraal  inkomen en geen 
betrekking heeft op de belasting of de voorheffing die op die grondslag wordt geheven en 
waarvoor de geëigende procedure moet worden gevolgd).

5. Het Vlaamse Gewest is bevoegd om de onroerende voorheffing te heffen, zij het dat 
deze  wel  berekend  wordt  op  basis  van  het  door  de  administratie  van  het  kadaster 
vastgestelde  kadastraal  inkomen  (art.  3,  eerste  lid,  5°  Bijzondere  Financieringswet  16 
januari 1989).

Het feit dat het kadastraal inkomen zich aldus opdringt aan het Vlaamse gewest – te 
meer daar het kadastraal inkomen niet kan gewijzigd worden door het Vlaamse Gewest 
(art. 4, § 2 Bijzondere Financieringswet 16 januari 1989) - kan niet voor gevolg hebben 
dat de daarop te vestigen onroerende voorheffing automatisch verschuldigd is.

Het gegeven dat de onroerende voorheffing berekend wordt op het kadastraal inkomen, 
verhindert niet dat nog betwistingen mogelijk zijn over het al dan niet roerend karakter 
van materieel en outillage, de aanwijzing van de belastingplichtige en de vrijstellingen of 
verminderingen van onroerende voorheffing.

3 F.  VANBIERVLIET, “De bevoegdheid van de Administratie  der directe belastingen en het hof  van 
beroep om zich in het kader van een betwisting inzake onroerende voorheffing uit te spreken over het 
onroerend karakter van een welbepaald goed, het aan dat goed toegekend kadastraal inkomen en de 
identiteit van de belastingplichtige”, noot onder Brussel 22 oktober 1999, T.F.R. 2002/12, (127), 129: 
“De exclusieve  bevoegdheid van het  kadaster  brengt  inderdaad  met  zich mee dat  de  geschillen 
omtrent de door haar genomen beslissingen, waarvoor zij alleen bevoegd is, langs een andere proce-
dure worden beslecht dan via de gewone bezwaarprocedure voorzien in de art. 366 e.v. W.I.B. 1992.  
M.i. kan echter ook met evenveel gezag worden gesteld dat het voorwerp van de bezwaarprocedure 
tegen het kadastraal inkomen een aanduiding is betreffende de omvang van de exclusieve bevoegd-
heid van de Administratie van het kadaster. Terzake blijkt nu uit artikel 472 W.I.B. 1992 en het K.B. 
10 oktober 1979 dat de wetgever aan de Administratie van het kadaster de exclusieve bevoegdheid  
heeft gegeven om tot de schatting van de percelen over te gaan teneinde het kadastraal inkomen  
ervan vast te stellen. De rechtspraak die stelt dat het bedrag van het kadastraal inkomen uitsluitend  
via de bezwaarprocedure tegen het kadastraal inkomen betwist kan worden en de gewestelijke direc-
teur der directe belastingen zich niet zonder bevoegdheidsoverschrijding kan uitspreken over het 
bedrag van het kadastraal inkomen, moet dan ook bijgetreden worden. Voor het overige dient men 
m.i. uit het ontbreken van een andere wettelijke bepalingen die aan de administratie van het kadaster  
een bijkomende exclusieve bevoegdheid geven en uit het voorwerp van de bezwaarprocedure, dat  
toch in correlatie staat met de exclusieve bevoegdheid van de Administratie  van het kadaster en  
beperkt  is  tot  het cijfermatig bedrag van het kadastraal  inkomen,  af  te  leiden dat  de exclusieve  
bevoegdheid van de Administratie van het kadaster beperkt is tot het bepalen van het bedrag van het  
kadastraal inkomen. Bijgevolg behoren de betwistingen of de verschillende voorwaarden voor de 
belastbaarheid van inkomsten uit onroerend goed wel verenigd zijn, wel degelijk tot de bevoegdheid  
van de  Administratie  der  directe  belastingen”;  C.  CARDYN,  H.  DEPRET en  M.  LOOCKX,  Procédure  
fiscale contentieuse, Brussel, Bruylant, 1992, p. 3, nr. 4 en p. 382, nr. 331; zie tevens de goedkeu-
rende noot van SVC onder het bestreden arrest, Fiscoloog, 2007, nr. 1076, 19.
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De  betwistingen  of  de  verschillende  voorwaarden  voor  de  belastbaarheid  van 
inkomsten uit onroerend goed wel verenigd zijn, behoren wel degelijk tot de bevoegdheid 
van de administratie der directe belastingen. Zo hebben de hoven van beroep zich in het 
kader van betwistingen omtrent onroerende voorheffing,  terecht bevoegd verklaard om 
zich uit  te spreken over  het al  dan niet  onroerend karakter  van welbepaalde goederen 
(Luik 4 feb.,1987,  F.J.F, 87/124; Antwerpen, 23 juni 1987,  J.D.F. 1988, 154; Luik, 20 
april 1988, F.J.F., 88/186; Antwerpen, 2 juni 1994, Bull. Bel. 1996, 1090 e.v.).

Uw Hof bevestigde vanuit die optiek bij een arrest van 15 september 1988 een arrest 
van  het  hof  van  Beroep  te  Luik  waar  deze  de  verschuldigdheid  van  de  onroerende 
voorheffing toetste door na te gaan of de litigieuze benzinepompen al dan niet onroerende 
goederen waren uit hun aard (Cass. 15 sept.1988, Bull. nr. 684, 1264).

In een zaak waarin eiseres de vestiging van onroerende voorheffing op haar rolkranen 
betwistte  omdat  deze  volgens  haar  noch  onroerend  van  nature,  noch  onroerend  door 
bestemming zouden zijn, bevestigde Uw Hof bij arrest van 14 februari 2008 het bestreden 
arrest van het Hof van Beroep te Gent dat de rolkranen als onroerend uit hun aard had 
gekwalificeerd (Cass., 14 feb.2008, A.R. nr. F.05.0022.N, www.cass.be).

6. Krachtens artikel 251 W.I.B. 1992 is de onroerende voorheffing verschuldigd door 
de  eigenaar,  bezitter,  erfpachter,  opstalhouder  of  vruchtgebruiker  van  de  belastbare 
goederen.

De begrippen die in deze bepaling worden gebezigd, zijn rechtstreeks ontleed aan het 
burgerlijk recht, inzonderheid het zakenrecht. Bij gebrek aan een zuiver fiscale invulling 
doet het burgerlijk recht in fiscale zaken dienst als het gemeen recht en van toepassing is 
voor zover het fiscaal recht er niet via specifieke bepalingen van afwijkt (Cass. 23 nov. 
1989, A.C. 1989-90, nr. 191; Cass., 7 juli 1938, Pas. 1938, I, 259; Cass., 9 juli 1931, Pas. 
1931, I, 218).

Het fiscale legaliteitsbeginsel (artikel 170 Grondwet) noopt bovendien tot een strikte 
uitlegging van de belastingwet. De wettelijke opsomming in artikel 251 W.I.B.(1992) is 
limitatief: wie niet de hoedanigheid heeft van “eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder 
of vruchtgebuiker” van een belastbaar goed, kan op basis van artikel 251 W.I.B. (1992) 
ten aanzien van de fiscus geen schuldenaar worden van de onroerende voorheffing.

Uit  de  artikelen  251,  395  en  396  W.I.B.  (1992)  blijkt  dat  het  criterium  voor  de 
beoordeling in wiens hoofde de onroerende voorheffing verschuldigd is, de houder van 
het in de wet  beoogde zakelijk recht is,  en niet de inschrijving in de stukken van het 
kadaster.

Om na te gaan of een goed onroerend is van nature en dus door het bestuur aan de 
onroerende voorheffing kon worden onderworpen, greep Uw Hof in zijn arrest van 14 
februari 2008 niet terug naar de inschrijving van goed in de stukken van het kadaster, 
doch preciseerde het dat de term “van nature” moet begrepen worden in de betekenis van 
het gemeen recht (Cass., 14 feb.2008, A.R. nr. F.05.0022.N, www.cass.be).

In dit verband kan tevens verwezen worden naar de specifieke uitzonderingsbepaling 
van  artikel  395  W.I.B.  (1992),  dat  onder  bepaalde  voorwaarden  voorziet  in  de 
mogelijkheid  dat  de  nieuwe  eigenaar  wordt  aangesproken  in  de  betaling  van  de 
onroerende  voorheffing  zelfs  wanneer  zijn  eigendom nog niet  in  de  stukken  van  het 
kadaster is overgeschreven.

Uit de samenlezing van de artikelen 395 en 396 W.I.B. (1992) volgt dat de wetgever 
uitdrukkelijk rekening heeft gehouden met de overgang van het eigendomsrecht van een 
onroerend goed.  Het feit  dat de wetgever  deze regeling vastknoopt  aan het effectieve, 
civielrechtelijke eigendomsrecht en niet aan de inschrijving van het onroerend goed in het 
kadaster, bevestigt dat het kadaster niet geacht wordt het eigendomsrecht aan te wijzen.

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Het middel faalt naar recht in zoverre het steunt op de onjuiste rechtsopvatting dat de 
belastingplicht inzake onroerende voorheffing volgt uit de kadastrale inschrijvingen.

7.  Eisers  in  cassatie  voeren  voorts  aan  dat  verweerders  nagelaten  hebben  om een 
bezwaar in te dienen tegen de toewijzing op hun naam van het kadastraal inkomen op de 
weefgetouwen zodat zij hun hoedanigheid van belastingplichtige voor de heffing van de 
onroerende voorheffing niet meer konden betwisten voor de rechter. Volgens eisers in 
cassatie kon deze betwisting bijgevolg niet meer  aan bod komen in het kader van het 
bezwaar  tegen  de  vestiging  van  de  aanslag  in  de  onroerende  voorheffing  op  de 
weefgetouwen.

De  vordering  van  verweerders  die  strekte  tot  de  vernietiging  van  de  aanslag  in  de 
onroerende voorheffing was volgens eisers in cassatie onontvankelijk bij gebrek aan het 
voorafgaandelijk  instellen  door  verweerders  van  het  door  de  wet  georganiseerde 
administratief  beroep  tegen  hun  inschrijving  als  belastingplichtige  in  de  kadastrale 
stukken.

8. Het middel kan ook op dit punt niet worden gevolgd nu de bezwaarprocedure inzake 
het  kadastraal  inkomen  waarin  artikel  497  W.I.B.  (1992)  voorziet,  beperkt  is  tot  de 
betwisting  van  het  bedrag  dat  als  kadastraal  inkomen  aan  een  onroerend  goed  werd 
toegekend (zie supra, nr. 4; Gent, 19 dec.2006, T.F.R., nr. 320, april 2007). Betwistingen 
over  de  aard  van  het  betrokken  goed,  de  hoedanigheid  van  belastingplichtige  of  de 
belastbaarheid in de onroerende voorheffing kunnen in deze bezwaarprocedure niet aan 
bod komen. 

Nu de oorspronkelijke  vordering  van  verweerders  in  cassatie  er  niet  toe  strekte  de 
vestiging van het kadastraal  inkomen op de litigieuze weefgetouwen te betwisten,  kan 
artikel 497 W.I.B. (1992) er niet op van toepassing zijn.

Er bestond in hoofde van verweerders in cassatie dan ook geen wettelijke verplichting 
om voorafgaand aan het instellen van hun vordering,  die er slechts op gericht was de 
vernietiging  van  de  bestreden  aanslag  in  de  onroerende  voorheffing  te  bekomen,  een 
administratieve  beroepsprocedure  te  voeren  ten  aanzien  van  de  administratie  van  het 
kadaster conform artikel 497 W.I.B. (1992).

Het eerste middel faalt bijgevolg naar recht.
(…)
 

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. F.07.0101.N)

I. RECHTSPELGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 10 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 249, 251, 252, 253, 254, 255, 395, 396, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 
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483, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499 en 500 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (WIB 1992);

-  artikel  8  van  het  koninklijk  besluit  van  10  oktober  1979  tot  uitvoering  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen op het stuk van de onroerende fiscaliteit;

- de artikelen 3, 5° en 4, in het bijzonder §2 en §4, van de Bijzondere wet van 16 
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, artikel 
4, §2, zowel voor als na de wijziging bij wet van 13 juli 2001, artikel 4, §4, voor zijn 
wijziging bij wet van 13 juli 2001;

- de artikelen 569, 32°, 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 553 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het incidenteel beroep van de eisers, dat was gericht tegen het 

ontvankelijk verklaren door de eerste rechter van de vordering van de verweerders, af als 
ongegrond en oordeelt dat er geen verplichting bestond in hoofde van de verweerders om 
voorafgaand aan het instellen van hun vordering jegens de eerste eiser een administratieve 
beroepsprocedure te voeren ten aanzien van de tweede eiser om de toewijzing, op naam 
van de verweerders, van het kadastraal inkomen op de weefgetouwen, aan te vechten:

"Ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering
Het (hof van beroep) ziet  geen reden tot  onontvankelijkheid van de oorspronkelijke 

vordering. Die vordering was gericht op de vernietiging van de beslissing van de eerste 
(eiser) van 13 juni 2001 en van de bestreden aanslag in de onroerende voorheffing die op 
naam van de (verweerders), oorspronkelijke eisers, gevestigd werd.

Zij hadden de hoedanigheid (de directionele beslissing deed uitspraak over hun eigen 
bezwaarschrift  en  zij  zijn  de  belastingplichtigen)  en  het  vereiste  actueel  belang  (zij 
worden aangesproken in betaling van de bestreden onroerende voorheffing).

De vraag - waarop de partijen zich op verzoek van het (hof van beroep) op de openbare 
terechtzitting van 12 september 2006 kunnen verdedigen hebben - of de eerste (eiser) - 
oorspronkelijke verweerster - de mogelijkheid (bevoegdheid) heeft om af te zien van het 
vestigen van de onroerende voorheffing op naam van de (verweerders) en daartoe een 
door de federale administratie van het kadaster vastgesteld kadastraal inkomen op naam 
van de (verweerders), te negeren, is een vraag naar de grond van de zaak: te weten of de 
(verweerders) al dan niet terecht aangesproken worden door de eerste (eiser) als schulde-
naar (belastingplichtigen) voor de betreffende aanslag in de onroerende voorheffing. De 
vordering  van  de (verweerders)  strekt  er  niet  toe  om de vestiging  van  het  kadastraal 
inkomen op de betreffende weefgetouwen te laten annuleren; dat is geen voorwerp van 
het huidige geschil.

Tegen  die  achtergrond  bestond er  ook geen  verplichting  voor  de (verweerders)  om 
voorafgaand  aan het  instellen van  hun vordering  -  die  slechts  betrekking  heeft  op de 
vernietiging van de bestreden aanslag in de onroerende voorheffing - een administratieve 
beroepsprocedure te voeren ten aanzien van de tweede (eiser) (de administratie van het 
kadaster) om de vaststelling van het kadastraal inkomen op de weefgetouwen op naam 
van de (verweerders) aan te vechten".

Het bestreden arrest verklaart vervolgens het principaal hoger beroep van de verweer-
ders gegrond in zoverre zij geen zakenrechtelijk recht over de betreffende weefgetouwen 
hadden in de betreffende periode en bijgevolg niet de hoedanigheid van belastingplichtige 
hadden voor de heffing van de onroerende voorheffing zodat de bestreden aanslag in de 
onroerende  voorheffing  betreffende  de  weefgetouwen  ten  onrechte  op  hun  naam was 
gevestigd:
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"De zakenrechtelijke  verhouding van  de (verweerders)  jegens het belaste  onroerend 
goed.

Artikel  251 WIB (1992) luidt  als volgt:  'De onroerende voorheffing is verschuldigd 
door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare 
goederen volgens de regels bepaald door de Koning'.

De (verweerders) zijn civielrechtelijk niet als de eigenaars te beschouwen. De bestreden 
aanslag heeft betrekking op weefgetouwen waarop de (verweerders) nooit enig zakenrech-
telijk recht hebben uitgeoefend. Het recht van natrekking speelt hier niet. Artikel 553 van 
het Burgerlijk Wetboek dat het  recht van natrekking regelt  voor  werken  die door een 
derde op andermans erf zijn tot stand gebracht, door een vermoeden in te stellen dat die 
werken door de eigenaar van het erf, op diens kosten werden aangebracht, is slechts een 
weerlegbaar vermoeden; dat vermoeden wordt hier - in overeenstemming met artikel 553 
van het Burgerlijk Wetboek - weerlegd door de (verweerders) die aantonen dat de werken 
(de weefgetouwen) niet door hen maar door de nv Rijatex op kosten van die vennootschap 
werden aangebracht; verjaring wordt hier niet ingeroepen.

"De (verweerders) laten evenwel gelden dat voor het bepalen wie eigenaar, bezitter, 
erfpachter,  opstalhouder  of  vruchtgebruiker  van  de  belastbare  goederen  is,  algemeen 
wordt  aangenomen dat  niet  de  civielrechtelijke  titels  maar  wel  de kadastrale  inschrij-
vingen moeten worden in acht genomen. Dat zou in zekere zin betekenen dat het gaat om 
een geval waarin de fiscus ten aanzien van het vestigen van de belasting toch als een 
'derde' moet worden beschouwd. Dat zou tot het gevolg leiden dat naast elkaar voor één 
en hetzelfde goed twee juridische werkelijkheden kunnen bestaan die met elkaar niet te 
rijmen zijn: voor de ene werkelijkheid is de nv Rijatex eigenaar van de weefgetouwen en 
voor de andere werkelijkheid zijn de (verweerders) eigenaars van de weefgetouwen. Toch 
is dat een verkeerde voorstelling van de zaak. Immers bepaalt de (federale) administratie 
van het kadaster niet wie eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker 
van de belastbare goederen is maar legt  zij slechts vast  op wiens naam het kadastraal 
inkomen van een onroerend goed wordt toegekend. De inschrijving door de administratie 
van het kadaster creëert dus geen titel die de zakenrechtelijke verhouding van een recht-
onderhorige  ten  aanzien  van  een  onroerend  goed  bepaalt;  de  administratie  van  het 
kadaster interpreteert slechts de feiten binnen haar roeping en doelstelling, namelijk het 
toewijzen van een kadastraal inkomen aan goederen met het oog op belasting, zoals voor-
zien in de artikel 471 e.v. WIB (1992). Dat betekent dat het enkele feit dat op naam van 
de  (verweerders)  voor  de  betreffende  weefgetouwen  door  de  administratie  van  het 
kadaster een kadastraal inkomen is toegekend, nog niet tot gevolg heeft dat daarmee de 
zakenrechtelijke toestand van die weefgetouwen geregeld werd; anders gezegd: doordat 
het kadastraal inkomen op die weefgetouwen (definitief weliswaar) aan de (verweerders) 
is toegewezen, zijn de (verweerders) nog niet als de eigenaars van die weefgetouwen te 
beschouwen. Zoals blijkt uit de artikelen 395 en 396 WIB (1992) heeft de wetgever overi-
gens uitdrukkelijk rekening gehouden met de overgang van het eigendomsrecht van een 
onroerend  goed;  uitgaande  van  de publiciteit  die  -  ingevolge  artikel  1  van  de Hypo-
theeekwet - gepaard gaat met de overschrijving van de akte van overdracht of aanwijzing 
van onroerende zakelijke rechten. Artikel 395 WIB (1992) voorziet immers dat de vroe-
gere eigenaar aansprakelijk blijft voor de betaling van de onroerende voorheffing zolang 
de overschrijving van de eigendom niet is gebeurd, tenzij hij het bewijs  levert van de 
overgang van de eigendom en van de volledige identiteit en het adres van de nieuwe eige-
naar. Het feit dat de wetgever deze regeling vastknoopt aan het (effectieve, civielrechte-
lijke) eigendomsrecht en niet aan de inschrijving van het onroerend goed in het kadaster, 
bevestigt dat het kadaster niet geacht wordt het eigendomsrecht aan te wijzen.

Tegen deze achtergrond, gaan de (eisers) er dan ook ten onrechte van uit dat de eerste 
(eiser) in het kader van het bezwaar tegen een aanslag in de onroerende voorheffing zich 
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niet zou mogen uitspreken over de vraag of de belastingplichtige wel eigenaar is van het 
belaste goed. Zij is voor die vraag niet gebonden door de bevindingen van het kadaster. 
De eerste (eiser) moet immers de wet respecteren, in het bijzonder het hoger geciteerde 
artikel 251 WIB (1992): zij mag de onroerende voorheffing alleen schuldig verklaren ten 
name van iemand die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van 
de belastbare goederen is.

Nu - zoals hoger vastgesteld - de (verweerders)  geen dergelijk zakenrechtelijk recht 
over  de  betreffende  weefgetouwen  hadden  in  de  betreffende  periode,  is  de  bestreden 
aanslag ten onrechte (op hun naam) gevestigd. De oorspronkelijke vordering tot vernieti-
ging van de aanslag is dus gegrond".

Het bestreden arrest vernietigt dienvolgens het vonnis van de eerste rechter en, opnieuw 
recht doend,  verklaart  het  de vordering van de verweerders  gegrond,  vernietigt  het  de 
aanslag in de onroerende voorheffing betreffende de weefgetouwen, gevestigd op naam 
van de verweerders voor het aanslagjaar 1999 (kohierartikel 990.256.775.435) en beveelt 
het de terugbetaling van alle sommen die op grond van de vermelde aanslag zouden zijn 
geïnd, meer de wettelijke intrest, voorzien in artikel 418 WIB (1992).

Grieven
1. Krachtens artikel 251 WIB (1992) is de onroerende voorheffing, die door de gewes-

telijke belastingadministratie (eerste eiser) wordt geïnd, verschuldigd door de eigenaar, 
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen.

De heffingsgrondslag voor de onroerende voorheffing is het kadastraal  inkomen (de 
artikelen 252 t.e.m. 255 WIB (1992)) dat door de administratie van het kadaster (tweede 
eiser) voor alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, alsmede voor het mate-
rieel en de outillage, die onroerend zijn van nature of door bestemming, wordt bepaald. 
Tot dit doel gaat de tweede eiser over tot de schatting van de percelen volgens de regelen 
en de vormen die de Koning bepaalt (de artikelen 471, 472, §1, WIB (1992)).

Wanneer een kadastraal  perceel materieel  of outillage omvat  wordt  een afzonderlijk 
kadastraal inkomen vastgesteld, eensdeels, voor de grond, eventueel met inbegrip van de 
lokalen, afdaken en hun onmisbaar toebehoren, en, anderdeels voor het materieel en de 
outillage (artikel 472, §2, WIB (1992)).

Het materieel of outillage volgt op fiscaalrechtelijk vlak, in de regel, het lot van het 
gebouwd onroerend goed waarmee het is verbonden.

Elk nieuw vastgesteld,  herzien, geschat of herschat kadastraal  inkomen wordt,  in de 
vorm die de Koning bepaalt, aan de belastingplichtige betekend (artikelen 495, §1, WIB 
(1992) en 8 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979).

Overeenkomstig artikel 497 WIB (1992) kan de belastingplichtige tegen het hem bete-
kend kadastraal inkomen bezwaar indienen, dat, op straffe van verval, binnen een termijn 
van twee maanden vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen moet 
worden ingediend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de ambtenaar belast met 
de controle van het kadaster waar het onroerend goed gelegen is, waarbij de bezwaarin-
diener het inkomen moet vermelden dat hij stelt tegenover datgene dat aan zijn onroerend 
goed is toegekend.

2. Uit de bepalingen van de artikelen 471 e.v. WIB (1992) volgt dat alleen de tweede 
eiser bevoegd is om een goed te kwalificeren en te beslissen of er een kadastraal inkomen 
moet worden toegekend aan de onroerende goederen (de artikelen 477 t.e.m. 482 WIB 
(1992)), of aan het in gebruik genomen nieuw materieel of outillage (de artikelen 483 
t.e.m. 485 WIB (1992)), alsook om het bedrag van dit kadastraal inkomen vast te stellen 
(artikel 472 WIB (1992)), te herzien (de artikelen 487 t.e.m. 493 WIB (1992)), te schatten 
of herschatten (artikel 494 WIB (1992)).
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Op basis van  de aangiften  die  worden  gedaan en op grond  van de inlichtingen die 
worden verkregen naar aanleiding van een onderzoek dat hij kan instellen, kan de tweede 
eiser tevens, exclusief, bepalen aan wie het kadastraal inkomen moet worden toegewezen 
en betekend, m.a.w. wie voor de invordering van de belastingen als eigenaar, bezitter, 
erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker, kortom als belastingplichtige van het belast-
bare goed moet worden aangeduid (de artikelen 473 t.e.m. 476 WIB (1992) en 8 van het 
koninklijk besluit van 10 oktober 1979).

Deze kadastrale inschrijving creëert geen titel die, gemeenrechtelijk, de zakenrechte-
lijke toestand definitief vastlegt van het belastbare goed, maar wijst  enkel voor fiscale 
doeleinden,  met  het  oog op een vlotte  en correcte invordering van de belastingen,  de 
zakenrechtelijke  verhouding aan tussen dat goed en de persoon aan wie het kadastraal 
inkomen werd toegewezen.

3.  Overeenkomstig artikel  4,  §2 en §4,  van de bijzondere wet  van 16 januari  1989 
betreffende  de  financiering  van  de  Gemeenschappen  en de  Gewesten  -  zoals  het  van 
toepassing was op het ogenblik dat de eerste eiser voor de weefgetouwen een aanslag 
vestigde in de onroerende voorheffing: met name voor zijn wijziging bij wet van 13 juli 
2001 - zijn de Gewesten bevoegd om de aanslagvoet en de vrijstellingen inzake de onroe-
rende voorheffing te wijzigen, terwijl de federale wetgever bevoegd blijft voor het vast-
stellen van de heffingsgrondslag  en het  toewijzen  van de kadastrale  inkomens.  Na de 
wijziging van voormeld artikel 4 bij wet van 13 juli 2001, kunnen de Gewesten ook de 
heffingsgrondslag wijzigen, doch blijft de tweede eiser niettemin exclusief bevoegd voor 
het vaststellen en toewijzen van het federaal kadastraal inkomen.

Voor de heffing van de onroerende voorheffing is en blijft  de eerste eiser derhalve 
afhankelijk  van  de  inschrijving  van  de  belastbare  goederen  in  het  register  van  het 
kadaster, zoals hij ook voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde voorhef-
fing aangewezen is op het kadastraal inkomen dat door de tweede eiser wordt vastgesteld.

Uit deze bevoegdheidsverdeling, die in artikel 4 van de Bijzondere wet van 16 januari 
1989 ligt verankerd, en uit de samenhang tussen de bepalingen inzake de vaststelling van 
het kadastraal inkomen, enerzijds, en de bepalingen inzake de heffing van de onroerende 
voorheffing, anderzijds, volgt dat de eerste eiser de onroerende voorheffing betreffende 
een belastbaar goed slechts kan vestigen op naam van de belastingplichtige aan wie het 
kadastraal inkomen werd toegewezen volgens de kadastrale inschrijvingen.

Het zijn m.a.w. niet de civielrechtelijke  titels,  maar de kadastrale inschrijvingen die 
bepalen wie als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht op het belastbaar goed, 
overeenkomstig artikel 251 WIB (1992), de onroerende voorheffing is verschuldigd.

Waar  de  weefgetouwen  in  de  registers  van  het  kadaster  waren  toegewezen  aan  de 
verweerders,  was  de  aanslag  in  de  onroerende  voorheffing  betreffende  deze  weefge-
touwen derhalve wettig door de eerste eiser op naam van de verweerders gevestigd.

Het feit dat de verweerders civielrechtelijk gezien geen eigenaars zijn van deze weefge-
touwen, in zoverre het recht van natrekking ter zake niet speelde, vermits de appelrechters 
van oordeel waren dat het vermoeden van artikel 553 van het Burgerlijk Wetboek door de 
verweerders was weerlegd, kan bijgevolg geen afbreuk doen aan de wettigheid van voor-
melde  aanslag  in  de  onroerende voorheffing,  gevestigd  op  naam van  de  verweerders, 
aangezien de verweerders enkel vanuit  een fiscaalrechtelijke invalshoek door de eisers 
werden aangemerkt als eigenaars of houders van een zakelijk recht op de weefgetouwen.

Toen het kadastraal  inkomen op de weefgetouwen door de tweede eiser werd inge-
schreven op naam van de verweerders, werd hiertegen immers geen bezwaar gemaakt, 
hetgeen verklaart waarom de fiscaalrechtelijke invalshoek in casu niet samenvalt met de 
civielrechtelijke realiteit.

4. Ook voor het specifieke geval, omschreven in de artikelen 395 en 396 WIB (1992), 



Nr. 731 - 12.12.08 HOF VAN CASSATIE 3079 

dat in onderhavige zaak niet van toepassing was, wordt niet afgeweken van de regel dat de 
onroerende voorheffing moet wordt geheven conform de gegevens bepaald in de stukken 
van het kadaster.

Deze  bepalingen  beschrijven  de  mogelijkheid  om,  ingeval  van  overdracht  van  de 
eigendom van een onroerend goed, de invordering van de onroerende voorheffing voort te 
zetten ten laste van de nieuwe eigenaar van het onroerend goed op basis van het kohier 
gevestigd op naam van de vroegere eigenaar, hetgeen een uitzondering vormt op de regel 
dat een kohier, in beginsel, slechts uitvoerbaar is jegens de belastingplichtige op wiens de 
naam het kohier is gevestigd (het zogenaamde personele karakter van het kohier, vervat in 
artikel 133, eerste lid, van het koninklijk besluit WIB (1992)).

Artikel 395 WIB (1992) bevestigt integendeel het principe dat de eerste eiser de onroe-
rende voorheffing slechts kan inkohieren op naam van de belastingplichtige, aangewezen 
door de kadastrale inschrijvingen, en dit zolang de eigendomsoverdracht niet is overge-
schreven in de registers van het kadaster.

5. Overeenkomstig artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank 
van eerste aanleg kennis van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.

Volgens artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek kan de vordering inzake 
voormelde geschillen tegen de belastingadministratie slechts worden toegelaten indien de 
eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep 
heeft ingesteld.

Wanneer de persoon aan wie het kadastraal inkomen van een onroerend goed wordt 
toegewezen, zijn hoedanigheid van belastingplichtige wil betwisten, dan moet hij tegen de 
betekening op zijn naam van het kadastraal inkomen een bezwaar indienen bij de tweede 
eiser,  overeenkomstig  de  artikelen  497,  499  en  500  WIB  (1992),  waarbij  hij  in  zijn 
bezwaarschrift, ter verduidelijking dat hij betwist belastingplichtige te zijn, het tegencijfer 
van nul kan opgeven tegenover het vastgestelde kadastraal inkomen.

Indien de betrokkene geen of laattijdig bezwaar indient bij de tweede eiser tegen de 
betekening van het kadastraal inkomen dan staat zijn hoedanigheid van belastingplichtige 
definitief vast en kan hij deze hoedanigheid niet meer betwisten tegenover de eerste eiser 
naar aanleiding van een bezwaar tegen de vestiging op zijn naam van een aanslag in de 
onroerende voorheffing.

Aangezien de verweerders niet het door de wet georganiseerde administratief beroep 
hadden ingesteld tegen de inschrijving op hun naam van het kadastraal inkomen op de 
weefgetouwen, was deze toewijzing derhalve definitief geworden (zie ook het arrest, folio 
1128, zesde regel) waardoor de verweerders, in het kader van de inning van de onroerende 
voorheffing, niet meer op ontvankelijke wijze jegens de eerste eiser konden betwisten dat 
zij gehouden zijn tot de betaling van de onroerende voorheffing verschuldigd op de weef-
getouwen.

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat:
- er geen verplichting bestond voor de verweerders om voorafgaand aan het instellen 

van hun vordering een administratieve beroepsprocedure te voeren ten aanzien van de 
tweede eiser om de vaststelling van het kadastraal inkomen op de weefgetouwen op naam 
van de verweerders aan te vechten;

- de eerste eiser niet gebonden is door de bevindingen van de tweede eiser omtrent de 
vraag of de belastingplichtige wel de eigenaar is van het belaste goed;

- de eerste eiser de onroerende voorheffing enkel schuldig mag verklaren ten name van 
de persoon, die op basis van burgerlijke titels, als de eigenaar, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker van de belastbare goederen is te beschouwen;

- de bestreden aanslag in de onroerende voorheffing niet wettig was gevestigd lastens 
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de verweerders aangezien zij geen zakenrechtelijk recht hadden op de weefgetouwen.
Het bestreden arrest heeft bijgevolg de vordering van de verweerders tot vernietiging 

van  de op hun naam gevestigde  aanslag in  de onroerende voorheffing  op de weefge-
touwen niet wettig ontvankelijk en gegrond kunnen verklaren, noch wettig de bestreden 
aanslag vernietigd op grond dat deze was gevestigd op basis van de kadastrale inschrij-
vingen die niet overeenstemden met de burgerlijke titels krachtens dewelke de verweer-
ders geen zakenrechtelijk recht hadden op de weefgetouwen (schending van de artikelen 
249, 251, 252, 253, 254, 255, 395, 396, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 483, 484, 485, 487, 
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499 en 500 WIB (1992), artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 10 oktober 1979, (de artikelen) 3, 5° en 4 van de Bijzondere wet 
van 16 januari 1989, (de artikelen) 569, 32°, 1385decies en 1385undecies van het Gerech-
telijk Wetboek, (en artikel) 553 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 472, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992) wordt het kadastraal inkomen per kadastraal perceel bepaald; hiertoe gaat 
de administratie van het kadaster over tot de schatting van de percelen volgens 
de regels en de vormen die de Koning bepaalt.

Krachtens artikel 497 van hetzelfde wetboek mag de belastingplichtige tegen 
het hem betekend kadastraal inkomen bezwaar indienen, behoudens wanneer dat 
inkomen  betrekking  heeft  op  een  gebouwd  perceel  en  het  werd  vastgesteld 
volgens  de  gegevens  van een  door  de betrokken  belastingplichtige,  door zijn 
rechtsvoorgangers,  zijn  bevoegde  lasthebbers  of  vertegenwoordigers  gesloten 
huurcontract.

Krachtens artikel 499 van hetzelfde wetboek moet het bezwaar op straffe van 
verval:

- behoudens in geval van overmacht, ingediend worden binnen een termijn van 
twee maanden vanaf de datum van betekening van het kadastraal inkomen;

- bij een ter post aangetekende brief gericht zijn aan de ambtenaar belast met 
de controle van het kadaster waar het onroerend goed gelegen is; 

- het inkomen vermelden dat de bezwaarindiener stelt tegenover datgene dat 
aan zijn onroerend goed is toegekend.

Krachtens  artikel  501 van hetzelfde wetboek wordt het bezwaar onderzocht 
door een ambtenaar  van de administratie  van het  kadaster  met ten minste de 
graad van controleur of door een personeelslid dat door de gewestelijk directeur 
van het kadaster speciaal ermede wordt belast de bezwaren in de plaats van de 
controleur te onderzoeken.

Krachtens artikel 502, eerste lid, van hetzelfde wetboek, hebben, indien er na 
onderhandelingen geen akkoord wordt bereikt, de onderzoekende ambtenaar en 
de bezwaarindiener de mogelijkheid een scheidsrechtelijke beslissing te vorderen 
ten einde het kadastraal inkomen, dat aan het onroerend goed dient te worden 
toegekend, vast te stellen.
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2. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat het voorwerp van de in 
artikel  497  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  (1992)  bedoelde 
procedure van bezwaar verband houdt met de exclusieve bevoegdheid van de 
administratie van het kadaster om het kadastraal inkomen te bepalen en beperkt 
is tot de betwistingen over het bedrag van dat inkomen.

Deze bezwaarprocedure laat geen betwisting toe over de aard van de goederen 
en de aanduiding van de belastingplichtige.

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 3, sub 5, van de Bijzondere wet 
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de 
Gewesten is de onroerende voorheffing een gewestelijke belasting.

Luidens het te dezen toepasselijke artikel 4, §2, van de voornoemde Bijzon-
dere wet zijn de gewesten bevoegd om de aanslagvoet en de vrijstellingen inzake 
de onroerende voorheffing te wijzigen.

Luidens het te dezen toepasselijke artikel 4, §4, van die Bijzondere wet blijft 
de federale wetgever bevoegd voor het vaststellen van de heffingsgrondslag.

Krachtens artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) is 
de onroerende voorheffing verschuldigd door de eigenaar,  bezitter,  erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen.

4. Hieruit  volgt  dat  het Vlaamse Gewest  de onroerende voorheffing betref-
fende een belastbaar goed dient te vestigen op naam van de houder van het in 
artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) beoogde zake-
lijk recht.  De in deze wetsbepaling voorkomende begrippen moeten begrepen 
worden in de betekenis van het gemeen recht.

5. In zoverre de eisers ervan uitgaan dat het Vlaamse Gewest de onroerende 
voorheffing betreffende een belastbaar goed slechts kan vestigen op naam van de 
belastingplichtige aan wie het kadastraal inkomen werd toegewezen volgens de 
kadastrale inschrijvingen, berust het middel op een verkeerde rechtsopvatting.

6.  Krachtens  artikel  366  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1992), in de versie zoals van toepassing voor wat de onroerende voorheffing in 
het Vlaamse Gewest betreft, kan de belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot 
op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, tegen het bedrag van de geves-
tigde  aanslag,  opcentiemen,  verhogingen  en  boeten  inbegrepen,  schriftelijk 
bezwaar indienen bij de ambtenaar daartoe door de Vlaamse regering gemach-
tigd in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd.

7. Op grond van artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) kan de door de Vlaamse regering gemachtigde ambtenaar,  ingeval van 
bezwaar  tegen  een  aanslag  in  de  onroerende  voorheffing,  onderzoeken  of  de 
indiener van het bezwaar de hoedanigheid heeft van belastingplichtige in de zin 
van artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).

8. Het middel berust op de verkeerde rechtsopvatting dat de hoedanigheid van 
belastingplichtige voor de heffing van de onroerende voorheffing definitief vast-
staat ingevolge de toewijzing door de administratie van het kadaster, tenzij de 
belastingplichtige bij de administratie van het  kadaster overeenkomstig artikel 
497 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) bezwaar heeft inge-
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diend tegen de betekening van het kadastraal inkomen op zijn naam.
Het middel faalt in zoverre naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. De Bruyn, J. Sandra, Kortrijk en S. Vancolen, Kortrijk.

Nr. 732

3° KAMER - 15 december 2008

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN DE 
WET - THUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - BEWERKEN VAN EEN 
GEDEELTELIJK AFGEWERKT PRODUCT - DRAAGWIJDTE

Onder gedeeltelijk afgewerkte producten in de zin van artikel 3, 4° van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969, waarbij de toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 wordt  
verruimd,  moeten de producten worden begrepen die  nog niet  klaar  zijn  om aan de  
consument  te  worden  aangeboden  en  die  nog  een  bepaalde  bewerking  vereisen  
alvorens ze verkoopbaar zijn, zodat het voorzien van een product van een aangepaste 
verpakking, van een laatste verpakking of van een aangepast etiket een bewerking is van 
een gedeeltelijk afgewerkt product in de zin van de genoemde wettelijke bepaling. (Art. 3, 
4°, K.B. 28 nov. 1969)

(PLASTINOVA n.v..T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.08.0103.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
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 1 en 2, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 1, §1, en 2, §1, van de wet  van 29 juni 1981 houdende de algemene 

beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
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- de artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart  het hoger beroep van de eiseres gedeeltelijk gegrond,  maar 

bevestigt het bestreden vonnis van de arbeidsrechtbank voor zover de arbeidsrechtbank de 
eiseres veroordeelde tot betaling van de gevorderde bijdragen en de intresten, met dien 
verstande dat het arbeidshof de loop van de intresten schorst vanaf 29 juli 1999 tot op de 
dag van de mededeling van het onderzoeksverslag van 25 maart 1999.

Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden (pag. 5-7 en 12 van het bestreden 
arrest):

"De grond van de zaak
(De eiseres) verwijt de eerste rechters dat zij ten onrechte toepassing hebben gemaakt 

van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid op arbeiders.

Dit artikel bepaalt: de toepassing van de wet (27 juni 1969) wordt verruimd tot 4° de 
personen die, op een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die 
een  of  verschillende  handelaars  hun  hebben  toevertrouwd  en  die  alleen  werken  en 
gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot de handelaars.

Met name verwijt (de eiseres) de eerste rechters dat zij slechts oog hebben voor slechts 
één van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om dit artikel toepasselijk te laten zijn, 
namelijk dat de prestaties moeten gebeuren op gelijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst.

Nochtans, zo vervolgt (de eiseres) moet het artikel in zijn geheel worden bekeken en 
moeten ook de andere voorwaarden van het artikel zijn vervuld vooraleer het van toepas-
sing kan worden verklaard.

In haar conclusies neemt (de eiseres) elk van deze voorwaarden onder de loep: 
- het bewerken van grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten
Het verpakken is geen bewerking van een grondstof of van een gedeeltelijk afgewerkt 

product, aldus (de eiseres). De omgepakte goederen zijn immers al eindproducten op zich 
en  door  een  laatste  verpakking  worden  ze  geen  eindproduct.  Een  eindproduct  wordt 
immers bekomen na het doorlopen van een productieproces, proces dat een einde neemt 
met het bekomen van het eindproduct.

Bovendien moet men aan de termen van het koninklijk besluit een gebruikelijke bete-
kenis toekennen, die deze begrippen hebben in hun economisch en dagelijks spraakge-
bruik, aldus nog (de eiseres).

Zij  vervolgt  dat  de eerste rechters er verkeerd  van uitgingen  dat datgene wat  in de 
verpakking zit  een gedeeltelijk afgewerkt  product is  en slechts een eindproduct wordt 
door de verpakking.

Het (arbeidshof) is het met deze stellingname niet eens.
Onder gedeeltelijk  afgewerkte  producten moeten worden begrepen de producten die 

niet klaar zijn om op de markt te worden gebracht.
Zij vragen nog een bepaalde bewerking alvorens ze verkoopbaar zijn op de markt.
Welke bewerking deze producten daarbij nog moeten ondergaan, speelt geen rol. Dat 

kan een ingrijpende bewerking zijn of een minimale bewerking zoals het product voorzien 
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van de aangepaste verpakking, van een laatste verpakking of van het aangepaste ticket.
Destijds kwam artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot stand 

met in het achterhoofd vooral de thuisarbeid die gebruikelijk was in de diamantsector en 
de textielsector. De regelgever heeft evenwel de regeling niet beperkt tot deze sectoren.

De rechterlijke macht behoort de wettelijke  regel  een eigentijdse zinvolle inhoud te 
geven  en  te  oordelen  of  hij  toepassing  kan  vinden  op  toestanden  die  de  regelgever 
misschien niet rechtstreeks voor ogen stonden bij het maken van de regel, dit alles uiter-
aard binnen de grenzen van haar interpretatiebevoegdheid.

Bovendien was de huisarbeid historisch gezien een buitenbeentje. Het heeft immers tot 
de wet van 6 december 1996 geduurd eer, met ingang van maart 1997, de tewerkstelling 
van huisarbeiders werd ondergebracht in de arbeidsovereenkomstenwet (Titel VI - artikel 
119.1 e. v).

Het was immers de bekommernis van de regelgever in deze historische context om de 
werknemers die thuis werkten niet de sociale bescherming (te) onthouden die in de RSZ-
wetgeving besloten ligt,  enkel omwille van het feit  dat hun dienstverband niet als een 
arbeidsovereenkomst kon worden gekwalificeerd.

Vanuit dit perspectief kan moeilijk worden verantwoord dat thuiswerkende medewer-
kers uit deze boot van sociale bescherming zouden vallen, enkel op basis van het product 
dat ze bewerken.

Het (arbeidshof) is dus van oordeel dat het begrip 'gedeeltelijk afgewerkt product' (in) 
ruime  zin moet  worden  begrepen  in  de zin van:  elk  product  dat  niet  klaar  is  om als 
dusdanig aan de consument te worden aangeboden" (bestreden arrest, blz. 5-7).

(...)
Eindconclusie:
Na onderzoek komt het (arbeidshof) tot het besluit dat artikel 3, 4°, van het uitbrei-

dingsKB van  28 november  1969 van toepassing was  op de samenwerking  tussen (de 
eiseres) en de huisarbeiders die zij tewerkstelden zodat de vordering van (de verweerder), 
die op dit artikel steunt, gegrond is" (bestreden arrest, blz. 12).

Grieven
Overeenkomstig  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 
vindt deze wet toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsover-
eenkomst zijn verbonden.

Op grond van artikel 2, §1, van dezelfde wet kan de Koning, bij in Ministerraad over-
legd besluit en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, onder 
de voorwaarden die Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die 
een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst; 
alsdan wijst de Koning de persoon aan die als werkgever wordt beschouwd.

De Koning heeft van de hem verleende bevoegdheid gebruik gemaakt om de toepassing 
van de wet te verruimen tot "de personen die, op een door hen gekozen plaats in gelijkaar-
dige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afge-
werkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd 
en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die 
handelaars" (artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet  van 27 juni 1969 tot  herziening van de besluitwet  van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

Uit  de samenlezing van deze wetsbepaling volgt  dat  personen die op een door hen 
gekozen plaats arbeid verrichten voor een handelaar slechts onder de toepassing van de 
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wet  van  27  juni  1969  vallen,  voor  zover  zij  ofwel  een  arbeidsovereenkomst  hebben 
gesloten, ofwel voldoen aan alle voorwaarden tegelijk waarvan de Koning de uitbreiding 
van de wet tot die categorie van personen afhankelijk heeft gemaakt, met name:

- op een door hen gekozen plaats;
- in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst;
- de hun door één of meer handelaars toevertrouwde grondstoffen of gedeeltelijk afge-

werkte producten bewerken en
- alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen.
In haar appelconclusie (pag. 8-10) voerde de eiseres aan dat de betrokken personen een 

aannemingsovereenkomst en geen arbeidsovereenkomst hadden gesloten met de eiseres, 
dat hun activiteit voor de eiseres bestond in het in een kleiner aantal verpakken van reeds 
verpakte  eindproducten,  dat  het  eindproduct  bestond uit  de reeds individueel  verpakte 
goederen,  dat de activiteit  van het verpakken geen bewerking is van een grondstof of 
gedeeltelijk  afgewerkt  product  en dat  artikel  3,  4°,  van  het  koninklijk  besluit  van  28 
november 1969 niet van toepassing is op personen die werken met eindproducten, zodat 
de betrokken personen niet als werknemer onder de toepassing van de wet van 27 juni 
1969 vielen en de toepassing van die wet ook niet op grond van artikel 3, 4°, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot de betrokkenen mocht worden verruimd.

Tot staving van haar verweer voerde de eiseres nog - met verwijzing naar van Dales 
Groot Nederlands Woordenboek en het proefschrift van J. Vermant - aan dat de termen 
"grondstoffen"  en "gedeeltelijk  afgewerkte  producten"  moeten  worden  uitgelegd  in  de 
betekenis die zij hebben in het economisch en dagelijks taalgebruik en dat het koninklijk 
besluit  van  28  november  1969  slechts  de  typische  huisarbeiders  die  bijvoorbeeld  op 
patroon versneden kledingsstoffen ineenstikken of diamant klieven en facetteren, beoogt 
onder de toepassing van de wet van 27 juni 1969 te brengen.

Het arbeidshof dat vaststelt dat het thuiswerk van de betrokken personen geschiedde op 
zelfstandige basis, beslist echter dat onder gedeeltelijk afgewerkte producten moet worden 
begrepen de producten die niet  klaar  zijn om op de markt  te worden  gebracht en dat 
producten ook als gedeeltelijk afgewerkte producten moeten worden beschouwd, als zij 
nog maar  alleen moeten  worden  voorzien van  een aangepaste  verpakking,  een laatste 
verpakking of zelfs een aangepast etiket, op grond dat het de bekommernis van de regel-
gever was om personen die thuis werkten zonder werknemer te zijn, onder de toepassing 
van de RSZ-wet te laten vallen.

Niet alleen geeft het arbeidshof aldus van het begrip "gedeeltelijk afgewerkt product" 
een  uitlegging  die  onverenigbaar  is  met  de  bewoordingen  van  artikel  3,  4°,  van  het 
koninklijk besluit van 28 november 1969. Daarenboven schrijft het arbeidshof aan "de 
regelgever" een bedoeling toe die noch de wetgever, noch de Koning hebben gehad. Uit 
de bewoordingen van artikel 2, §1, van de wet van 27 juni 1969 en van artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 volgt immers dat de wetgever geen algemene 
uitbreiding van de toepassing van de wet op personen die niet krachtens een arbeidsover-
eenkomst werkten beoogde, maar slechts aan de Koning de bevoegdheid verleende om 
bepaalde categorieën van personen onder de toepassing van de wet te brengen onder door 
Hemzelf bepaalde voorwaarden, en dit slechts na raadpleging van de Nationale Arbeids-
raad en bij een in de ministerraad overlegd besluit. Uit artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 volgt dat de Koning de uitbreiding van de toepassing van de RSZ-
wet heeft willen beperken tot welbepaalde categorieën van personen die aan op zeer gede-
tailleerde wijze omschreven voorwaarden voldoen. Personen die wel behoren tot een door 
de  Koning  beoogde  categorie,  maar  niet  voldoen  aan  de  voorwaarden  waaronder  de 
toepassing van de wet van 27 juni 1969 tot hen wordt uitgebreid, vallen bijgevolg slechts 
onder de toepassing van de wet, voor zover zij hun arbeidsprestaties verrichten krachtens 
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een arbeidsovereenkomst.
Door te beslissen dat de term "gedeeltelijk afgewerkte producten" ook moet worden 

begrepen  als  eindproducten  die  nog  alleen  moeten  worden  voorzien  van  een  laatste 
verpakking,  miskennen  de  appelrechters  derhalve  het  begrip  "gedeeltelijk  afgewerkte 
producten" en beslissen zij niet naar recht dat artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 van toepassing was op de samenwerking tussen de eiseres en de huis-
arbeiders (schending van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot  uitvoering  van  de  wet  van  27 juni  1969 tot  herziening van  de  besluitwet  van  28 
december  1944  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders),  zodat  het 
arbeidshof dat vaststelt dat verweerders vordering steunt op die wetsbepaling, verweer-
ders vordering niet naar recht gegrond verklaart (schending van alle in het middel aange-
duide wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De toepassing van de RSZ-wet van 27 juni 1969 wordt in artikel 3, 4°, van 

het koninklijk besluit van 28 november 1969 verruimd tot de personen die, op 
een  door  hen  gekozen  plaats  in  gelijkaardige  voorwaarden  als  die  van  een 
arbeidsovereenkomst  grondstoffen  of  gedeeltelijk  afgewerkte  producten 
bewerken die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die 
alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot 
die handelaars.

2. Onder gedeeltelijk afgewerkte producten in de zin van voormeld artikel 3, 
4°,  moeten de producten worden begrepen die nog niet  klaar  zijn om aan de 
consument te worden aangeboden en die nog een bepaalde bewerking vereisen 
alvorens ze verkoopbaar zijn.

Het product voorzien van een aangepaste verpakking, van een laatste verpak-
king of van een aangepast etiket is een bewerking van een gedeeltelijk afgewerkt 
product in de zin van de genoemde wettelijke bepaling.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

15 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
Verbist.

Nr. 733

2° KAMER - 16 december 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - APPELRECHTERS - OVERNAME VAN DE MOTIEVEN VAN DE EERSTE RECHTER - EIGEN 
REDEN - NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEVOLG
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
APPELRECHTERS - OVERNAME VAN DE MOTIEVEN VAN DE EERSTE RECHTER - EIGEN REDEN - 
NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - APPELRECHTERS - OVERNAME VAN DE MOTIEVEN VAN DE 
EERSTE RECHTER - EIGEN REDEN - NIETIGHEID VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEVOLG

4º MERKEN — WET VAN 1 APRIL 1879 - WET VAN 5 MEI 2007 - NAMAAK - OPZET

5º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - NAMAAK VAN MERK 
- WET VAN 1 APRIL 1879 - WET VAN 5 MEI 2007

1º,  2°  en  3°  De  appelrechters  die  de  motieven  van  de  eerste  rechter  bijtreden  en  
overnemen,  geven daarmee hun eigen redenen,  zonder  dat  zij  daarbij  de  eventuele 
nietigheid van het beroepen vonnis, ingevolge de onregelmatige samenstelling van de 
zetel, overnemen1.

4º  en 5° Afgezien ervan dat artikel  8,  § 1,  van de wet van 5 mei 2007 betreffende de  
bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, dat strafbaar stelt  
hij die, in het economisch verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op 
de rechten van de houder van een product- of dienstmerk, van een uitvindingsoctrooi,  
van een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, of van een tekening 
of model, aldus meer feiten strafbaar stelt dan artikel 8, C van de wet van 1 april 1879 
betreffende  de  fabrieks-  en  de  handelsmerken,  dat  strafbaar  stelt  zij  die  wetens  
producten met een nagemaakt of een bedrieglijk aangebracht merk hebben verkocht, te  
koop gesteld of in de handel gebracht, en bovendien de voorwaarde van het economisch  
verkeer  toevoegt,  bedoelen  en  vereisen  de  oude  en  de  nieuwe  wet,  ondanks  hun  
verschillende bewoording, hetzelfde opzet. 

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.1149.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 10 juni 2008. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 

aan. 
Raadsheer Etienne Goethals 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  779, eerste  lid,  Gerechtelijk 

Wetboek: het beroepen vonnis werd niet gewezen door dezelfde rechters die alle 
zittingen  over  de  zaak  bijgewoond  hebben.  Het  bestreden  arrest  neemt  deze 
nietigheid  over  door  het  dispositief  van  het  beroepen  vonnis  gedeeltelijk  te 

1 Cass., 3 april 2001, AR P.00.1595.N, A.C., 2001, nr 197.
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bevestigen en een aantal motieven ervan over te nemen.
2. Het bestreden arrest oordeelt "op grond van dezelfde motieven als door de 

eerste rechter weergegeven in het bestreden vonnis, die het (hof van beroep) (..) 
geheel bijtreedt en (...) overneemt". De appelrechters geven zodoende hun eigen 
redenen, zonder dat zij daarbij de eventuele nietigheid van het beroepen vonnis 
overnemen. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel 
3. Het middel voert schending aan van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek: de 

appelrechters toetsen onterecht het voor het feit van de telastlegging B vereiste 
strafbare opzet aan het algemene opzet van artikel 8 van de oude wet van 1 april 
1879 betreffende  de  fabrieks-  en  handelsmerken  terwijl  de  omschrijving  van 
artikel 8, § 1, van de nieuwe wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van 
namaak en piraterij van intellectuele eigendom een "kwaadwillig of bedrieglijk 
opzet" vergt, hetgeen een hogere graad van opzet, met name een bijzonder opzet, 
uitmaakt. 

4. Artikel  8, C van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en de 
handelsmerken bepaalt:

"Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 26 
frank tot 2000 frank, of met één van die straffen alleen, worden gestraft : (...). Zij 
die wetens producten met een nagemaakt of een bedrieglijk aangebracht merk 
hebben verkocht, te koop gesteld of in de handel gebracht."

Artikel  8,  §  1,  van de wet  van 5 mei  2007 betreffende  de bestraffing  van 
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten bepaalt: 

"Wordt gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een 
geldboete van 100 tot 100.000 euro of met één van deze straffen alleen, hij die, 
in het economisch verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt 
op de rechten van de houder van een product- of dienstmerk, van een uitvin-
dingsoctrooi, van een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, 
of van een tekening of model, zoals deze rechten bepaald worden door (...)."

Afgezien ervan dat de nieuwe wet aldus meer feiten strafbaar stelt dan de oude 
wet en bovendien de voorwaarde van het economisch verkeer toevoegt, bedoelen 
en vereisen de oude en de nieuwe wet, ondanks hun verschillende bewoording, 
hetzelfde opzet. 

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
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generaal – Advocaten:  mrs. F. Deruyck, Antwerpen en K. Beirnaert, Antwerpen.

Nr. 734

2° KAMER - 16 december 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - TELASTLEGGING - NIET OF 
ONJUISTE VERMELDING VAN DE WETSBEPALING DIE HET FEIT OMSCHRIJFT OF STRAFBAAR STELT - 
INHOUD VAN DE TELASTLEGGING VOLDOENDE VOOR DE BEKLAAGDE OM TE WETEN WAAROMTRENT HIJ 
ZICH MOET VERDEDIGEN - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - TELASTLEGGING - NIET OF 
ONJUISTE VERMELDING VAN DE WETSBEPALING DIE HET FEIT OMSCHRIJFT OF STRAFBAAR STELT - 
INHOUD VAN DE TELASTLEGGING VOLDOENDE VOOR DE BEKLAAGDE OM TE WETEN WAAROMTRENT HIJ 
ZICH MOET VERDEDIGEN - GEVOLG

3º STRAFVORDERING - TELASTLEGGING - NIET OF ONJUISTE VERMELDING VAN DE 
WETSBEPALING DIE HET FEIT OMSCHRIJFT OF STRAFBAAR STELT - INHOUD VAN DE TELASTLEGGING 
VOLDOENDE VOOR DE BEKLAAGDE OM TE WETEN WAAROMTRENT HIJ ZICH MOET VERDEDIGEN - 
GEVOLG

1º, 2° en 3°  De enkele omstandigheid dat de telastlegging die ter beoordeling van de  
strafrechter staat, de wetsbepaling die het feit omschrijft en strafbaar stelt, niet of onjuist  
vermeldt,  miskent  nog niet  het  recht  van verdediging;  het  volstaat  inderdaad  dat  de  
beklaagde  met  voldoende  zekerheid  weet  waaromtrent  hij  zich  moet  verdedigen.1

(Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging; Art. 6.3 EVRM)

(V.)

ARREST

(A.R. P.08.1210.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 26 juni 2008. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

1 Zie Cass., 18 jan. 1977,  A.C., 1977, 553; 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F,  A.C., 1998, nr 534; 29 
maart 2000, AR P.99.1857.F, A.C., 2000, nr. 211; 12 nov. 2002, AR P.01.0962.N, A.C., 2002, nr 597; 
4 feb. 2003, AR P.02.0615.N, A.C., 2003, nr 83; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° 
ed. 2007, nrs 1901 en 1902; VERSTRAETEN, R, "Het recht op informatie van de verdachte of beklaagde 
in het strafproces", in Om deze redenen, Liber Amicorum Armand Vandeplas, 1994, p. 475, nr 27.
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1. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel houdende 
de eerbiediging van het recht van verdediging en schending van artikel 6 EVRM: 
de appelrechters hebben nagelaten de eiseres vooraf ervan te verwittigen dat het 
haar  ten  laste  gelegde  feit  niet  langer  bestraft  wordt  door  de  initieel  in  de 
dagvaarding en door de eerste rechter aangeduide wetsbepalingen, maar door de 
nieuwe bepalingen die het bestreden arrest slechts voor het eerst aanduidt. 

2.  De omstandigheid  dat  de  telastlegging  die  ter  beoordeling  van de  straf-
rechter  staat, de wetsbepaling die het  feit  omschrijft  en strafbaar stelt,  niet of 
onjuist vermeldt, miskent nog niet het recht van verdediging. 

Het volstaat inderdaad dat de beklaagde met voldoende zekerheid weet waar-
tegen hij zich moet verdedigen. 

3. De dagvaarding legde de eiseres ten laste: 
"Het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibare carburant, bevattende 

solvent  yellow  124  voor  het  aandrijven  van  de  verbrandingsmotor  van  een 
motorvoertuig (...), dat op de openbare weg reed en dat geen machine of tractor 
was,  gebruikt  bij  de  exploitatie  van  landbouw-  en  tuinbouwbedrijven,  in  de 
bosbouw en de zoetwatervisteelt. 

Dat voormeld feit een overtreding uitmaakt die wordt voorzien door en gestraft 
krachtens artikel 30 van het Ministerieel Besluit van 28 december 1993 betref-
fende  het  accijnsstelsel  van  minerale  olie  (Belgisch  Staatsblad  van  7  januari 
1994); artikel 20, 25 en 26 van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de belas-
ting van energieproducten en elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 20 november 
1997), de artikelen 40, 65, 66 en 67 van het Strafwetboek; de artikelen 162-186 
en 194 van het Wetboek van Strafvordering, onverminderd alle andere feitelijke 
en rechtsmiddelen te gelegener tijd te doen gelden." 

Het bestreden arrest overweegt: 
"De  tenlastelegging  wordt  geactualiseerd  door  deze  aan  te  vullen  met:  'en 

thans gestraft krachtens artikel 47 van het Ministerieel Besluit van 27 oktober 
2005  betreffende  de  belasting  van  energieproducten  en  elektriciteit  (B.S.  9 
november  2005)  en  de  artikelen  433  en  437  van  de  programmawet  van  27 
december 2004 (B.S. 31 december 2004), het genoemde Ministerieel Besluit van 
28 december 1993 en de genoemde wet van 22 oktober 1997, opgeheven zijnde'. 
Door  deze  verbeteringen  en  precisering  wordt  niet  geraakt  aan  de  ten  laste 
gelegde feiten, noch aan de misdrijfomschrijving."

4.  Uit  de stukken waarop  het  Hof  vermag acht  te  slaan,  blijkt  niet  dat  de 
eiseres bij de appelrechters de principiële strafbaarheid van het haar precies ten 
laste gelegde feit heeft betwist. In die omstandigheid hebben de appelrechters, 
door slechts voor het eerst in hun arrest de toepasselijke wettelijke bepalingen te 
preciseren  en  te  actualiseren,  het  recht  van  verdediging  van  de  eiseres  niet 
miskend. 

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

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

16  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten:  mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 735

2° KAMER - 16 december 2008

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VEREISTE - DRAAGWIJDTE

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - VONNIS IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE IN 
HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VOEGING AAN DE RECHTSPLEGING - TIJDSTIP

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VOORAFGAANDE VOEGING AAN DE RECHTSPLEGING - NAZICHT - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BEVOEGDHEID VAN HET HOF

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING - VERMOGENSVOORDELEN - SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VOORAFGAANDE VOEGING AAN DE RECHTSPLEGING - NAZICHT DOOR DE RECHTER - 
TOETSING DOOR HET HOF - GRENZEN

1º  en  2°  Artikel  43bis,  eerste  lid,  Strafwetboek  dat  bepaalt  dat  de  bijzondere  
verbeurdverklaring toepasselijk op zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek door de 
rechter  in  elk  geval  kan  worden  uitgesproken,  maar  slechts  voor  zover  zij  door  de  
procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd, vereist een voorafgaande schriftelijke  
vordering van het openbaar ministerie voor de erin bedoelde verbeurdverklaring, zodat 
de beklaagde zich ertegen kan verdedigen; deze schriftelijke vordering, die geen deel  
uitmaakt  van  de  telastlegging,  kan  ook,  na  een  onbeperkt  hoger  beroep  van  het  
openbaar  ministerie  tegen  het  vonnis  over  de  strafvordering  tegen  de  beklaagde, 
ingevolge  de  devolutieve  werking  daarvan,  voor  het  eerst  in  hoger  beroep  worden  
genomen.1 

3º, 4° en 5°  De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand aan 
het vonnis of arrest aan de rechtspleging te zijn toegevoegd, zodanig dat de beklaagde 
ervan kennis kan nemen en zich ertegen kan verdedigen; het staat de rechter na te gaan 

1 Cass., 17 juni 2003, AR P.03.0611.N,  A.C., 2003, nr 357; 27 mei 2008, AR P.08.0362.N,  A.C., 
2008, nr 319; ROZIE, J., "Over de ontnemingsvordering in graad van beroep", noot onder Gent, 25 mei 
2004, T. Strafr., 2005, p. 474. 
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of dit in feite is gebeurd, waarbij het Hof enkel toetst of de feitelijke gegevens waarop de 
rechter zijn oordeel ter zake steunt, dit oordeel kunnen schragen. (Art. 43bis, Sw.)

(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.1268.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 5 juni 2008. 
De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
De overige eisers voeren geen middel aan. 
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  voert  miskenning  aan  van  het  algemeen  rechtsbeginsel 

houdende de eerbiediging van het recht van verdediging en schending van artikel 
6 EVRM, artikel 14.1 IVBPR en artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek: de appel-
rechters konden uit de gegevens van het dossier en de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet afleiden dat de schriftelijke vordering tot verbeurdver-
klaring reeds voor de eerste rechter aan het dossier is toegevoegd en ter kennis 
gebracht van de verdediging; het staat immers niet vast dat de eiser zich omtrent 
deze schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring zowel voor de eerste rechter 
als voor de appelrechters heeft kunnen verdedigen. 

2. Artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: "Bijzondere verbeurdverkla-
ring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, kan door de rechter in elk 
geval  worden uitgesproken,  maar slechts voorzover zij door de procureur des 
Konings schriftelijk wordt gevorderd."

Deze bepaling vereist aldus een voorafgaande schriftelijke vordering van het 
openbaar  ministerie  voor  de  erin  bedoelde  verbeurdverklaring,  zodat  de 
beklaagde  zich  ertegen  kan  verdedigen.  Deze  schriftelijke  vordering  maakt 
evenwel geen deel uit van de telastlegging. Ze kan dan ook, na een onbeperkt 
hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis over de strafvordering 
tegen de beklaagde, ingevolge de devolutieve werking daarvan voor het eerst in 
hoger beroep worden genomen. 

In zoverre het onderdeel een hiermede strijdige rechtsopvatting aankleeft, faalt 
het naar recht. 

3.  De appelrechters  oordelen  dat  het  bestreden  vonnis  (p.  33) uitdrukkelijk 
melding maakt van de schriftelijke vordering zodat het aan te nemen is dat het 
stuk houdende die schriftelijke vordering aan de eerste rechter werd voorgelegd. 

Afgezien van de vraag of de eiser bij de eerste rechter wel van het bestaan van 
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deze schriftelijke vordering verwittigd was, houdt de vaststelling die de appel-
rechters maken in dat de eiser alleszins bij de behandeling van de zaak in hoger 
beroep van het bestaan ervan kennis had. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel  voert schending aan van artikel 43bis, eerste lid, Wetboek 

van Strafvordering: een schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring uitgaande 
van  de  procureur  des  Konings  dient  op de  rechtszitting  van  de  correctionele 
rechtbank of het hof van beroep te worden ingediend; dit impliceert dat dit stuk 
op de rechtszitting zelf aan de rechtbank of het hof wordt overhandigd en dat op 
dit stuk zelf wordt vermeld op welke datum het is ingediend zodat vaststaat dat 
dit stuk op die datum aan het dossier is toegevoegd. 

5. De schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring dient enkel voorafgaand 
aan het vonnis of arrest aan de rechtspleging te zijn toegevoegd, zodanig dat de 
beklaagde ervan kennis kan nemen en zich ertegen kan verdedigen. Het staat de 
rechter na te gaan of dit in feite is gebeurd. Het Hof toetst enkel of de feitelijke 
gegevens  waarop  de  rechter  zijn  oordeel  ter  zake  steunt,  dit  oordeel  kunnen 
schragen. 

Dit is hier alleszins het geval wat de appelrechters betreft.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

16  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat:  mr. Verbist.

Nr. 736

2° KAMER - 17 december 2008

1º STRAFVORDERING - BELASTINGAMBTENAREN - BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE 
PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGAMBTENAREN - 
BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - 
BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

4º STRAFVORDERING - BELASTINGAMBTENAREN - BELASTINGFRAUDE - MEDEWERKING AAN 
HET OPSPORINGSONDERZOEK EN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK
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5º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGAMBTENAREN - 
BELASTINGFRAUDE - MEDEWERKING AAN HET OPSPORINGSONDERZOEK EN HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK

6º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - 
BELASTINGFRAUDE - MEDEWERKING AAN HET OPSPORINGSONDERZOEK EN HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK

1º, 2° en 3°  Artikel 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren  
om, zonder de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, bij de 
procureur des Konings de feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en 
van  de  ter  uitvoering  ervan  genomen  besluiten,  strafrechtelijk  strafbaar  zijn;  deze 
bepaling heeft betrekking op de feiten die door de voormelde ambtenaren ter kennis van 
het parket worden gebracht, en niet op de informatie die de procureur des Konings in 
uitvoering van zijn algemene vervolgingsopdracht heeft gevraagd en verkregen.1 (Art. 29, 
tweede lid, Sv.)

4º, 5° en 6° De belastingambtenaren mogen niet actief aan het opsporingsonderzoek of het  
gerechtelijk onderzoek meewerken, noch als deskundige optreden of aan huiszoekingen,  
plaatsopnemingen of verhoren deelnemen; dat verbod doet echter geen afbreuk aan de 
verplichting  van  de  belastingambtenaren  om  de  procureur  des  Konings  of  de 
onderzoeksrechter  alle  inlichtingen te verstrekken waarom deze verzoeken.2 (Art.  29, 
tweede lid, Sv.; Art. 74bis, eerste lid, BTW-Wetboek en art.463, eerste lid, W.I.B. 1992)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0878.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
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 op de strafvorde-

ring die tegen A. P. is ingesteld
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring tegen de overige verweerders 
De niet-ontvankelijkverklaring van de strafvordering steunt op twee gronden.
Enerzijds wijst  het  arrest  erop dat  het  openbaar  ministerie  de vervolgingen 

heeft ingesteld zonder dat de aangiften van belastingfraude werden voorafgegaan 
door de machtiging van de bevoegde gewestelijk directeur.

Anderzijds oordeelt het arrest dat de tussenkomst van de belastingambtenaren 

1 Zie Cass., 20 juni 2000, AR P.00.0200.N, A.C., 2000, nr. 384.
2 Ibid.
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niet beperkt bleef tot de mededeling van de door de onderzoeksrechter gevraagde 
inlichtingen,  aangezien  nog  vóór  de  zaak  bij  die  magistraat  aanhangig  was 
gemaakt, de administratie met de speurders heeft samengewerkt door hen spon-
taan aanvullende inlichtingen te verschaffen.

De eerste  grond verwijst  naar  artikel  29,  tweede  lid,  van het  Wetboek van 
Strafvordering en de tweede naar  de artikelen 74bis van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde en 463, eerste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992).

Op deze gronden wordt respectievelijk door het derde en vierde middel kritiek 
uitgeoefend. 

Derde middel
Artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering verbiedt de ambte-

naren die in deze bepaling worden vermeld om, zonder de machtiging van de 
gewestelijk directeur onder wie zij ressorteren, bij de procureur des Konings de 
feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en van de ter uitvoering 
ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn.

Deze  bepaling  heeft  betrekking  op  de  feiten  die  ter  kennis  van  het  parket 
worden gebracht door de ambtenaren die erin worden aangewezen, en niet op de 
informatie die de procureur  des Konings bij  de uitvoering van zijn algemene 
vervolgingsopdracht heeft gevraagd en verkregen.

Om gevolg te geven aan de handelingen van gerechtelijke politie die noodza-
kelijk zijn voor de door de procureur des Konings gevraagde informatie, moeten 
de ambtenaren geen toestemming vragen aan hun gewestelijk directeur.

Het arrest wijst er enerzijds op dat het dossier van het parket werd geopend op 
grond van een aangifte wegens witwassing, een misdrijf waarvan de opsporing 
niet onderworpen is aan het vormvereiste, bedoeld in artikel 29, tweede lid. Het 
arrest laat anderzijds in het ongewisse of de belastingfraude die de verweerders 
eveneens wordt ten laste gelegd, bij het parket werd aangegeven op initiatief van 
de belastingambtenaren  dan wel  ten gevolge van de opsporingen  die door de 
procureur des Konings in de uitoefening van zijn prerogatieven van gerechtelijke 
politie zijn bevolen.

De  appelrechters  leiden  bijgevolg  de  niet-ontvankelijkheid  van  de  vervol-
gingen niet wettig af uit het ontbreken van de machtiging van de gewestelijk 
directeur.

Het middel is in zoverre gegrond. 
Vierde middel
Het door de verweerders Y. G., R. V. H. en P. T. opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid
De verweerders werpen een middel van niet-ontvankelijkheid op dat is afge-

leid uit het gebrek aan belang, op grond dat het arrest vaststelt dat inlichtingen 
spontaan door de ambtenaren zijn verleend.

Deze reden onderscheidt zich niet van deze waarop de eiser kritiek uitoefent, 
zodat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen.
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Over de gegrondheid van het middel
Krachtens de artikelen 74bis, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over 

de toegevoegde waarde en 463, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1992), mogen de daarin bedoelde ambtenaren van de administraties 
slechts als getuige worden gehoord, op straffe van nietigheid van de proceshan-
deling.

Wegens dat verbod mogen de voormelde ambtenaren niet actief aan het opspo-
ringsonderzoek  of  het  gerechtelijk  onderzoek  meewerken.  Zij  mogen  niet 
optreden als deskundige noch deelnemen aan huiszoekingen, plaatsopnemingen 
of verhoren. Dat verbod doet echter geen afbreuk aan hun verplichting om de 
procureur des Konings of de onderzoeksrechter alle inlichtingen te verstrekken 
waarom zij verzoeken.

Het arrest wijst erop dat de belastingadministratie op substantiële wijze in het 
onderzoek is tussengekomen en de speurders spontaan bijkomende inlichtingen 
heeft  verstrekt,  lang  vóór  de  zaak  bij  de  onderzoeksrechter  aanhangig  was 
gemaakt.

Deze vaststellingen sluiten niet uit dat de medewerking die de administratie 
aan de officieren van gerechtelijke politie heeft verleend, beperkt is gebleven tot 
wat  laatstgenoemden  daarvan,  ter  uitvoering  van  de  door  het  parket  bevolen 
onderzoeksopdrachten, gerechtigd waren te verwachten.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing bijgevolg niet naar recht.
Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

strafvordering die tegen A. P. is ingesteld.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld

17  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 737

2° KAMER - 17 december 2008

1º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VOORWAARDE - VERZUIM OM TE 
HANDELEN
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2º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - VOORWAARDE - PASSIEF 
BIJWONEN VAN DE UITVOERING VAN HET MISDRIJF

3º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - COLLECTIEF MISDRIJF 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID, SW. - 
VERPLICHTING - BEKLAAGDE VOERT EEN VORIGE VEROORDELING AAN - ONTBREKEN IN HET 
STRAFDOSSIER VAN HET BEWIJS VAN DE VORIGE VEROORDELING - GEVOLG - RECHT VAN 
VERDEDIGING

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAF - COLLECTIEF MISDRIJF - 
VERWEER VAN DE BEKLAAGDE - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID, VAN HET 
STRAFWETBOEK - VERPLICHTING - BEKLAAGDE VOERT EEN VORIGE VEROORDELING AAN - 
ONTBREKEN IN HET STRAFDOSSIER VAN HET BEWIJS VAN DE VORIGE VEROORDELING - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - ONREGELMATIGHEID DIE 
ALLEEN BETREKKING HEEFT OP DE VASTSTELLING VAN DE STRAF - MISKENNING VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING ZONDER MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VERNIETIGING BEPERKT 
TOT DE BESLISSING OVER DE STRAF

1º Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of ermee 
samengaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren; het verzuim om te 
handelen  kan  evenwel  een  dergelijke  positieve  daad  van  deelneming  zijn  wanneer,  
wegens de ermee gepaard gaande omstandigheden, het bewuste en opzettelijke verzuim 
om te handelen ondubbelzinnig een aansporing betekent tot het plegen van het misdrijf  
op één van de wijzen die bij de artikelen 66 en 67 Sw. zijn bepaald1.

2º  Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf  kan strafbare deelneming  
opleveren wanneer het zich onthouden van iedere reactie de uiting is van het opzet om 
rechtstreeks aan die uitvoering mee te werken door bij te dragen tot het mogelijk maken 
of vergemakkelijken van dat misdrijf2.

3º en 4° Wanneer de rechter vaststelt dat de voorwaarden van artikel 65, tweede lid, Sw., 
zijn vervuld, is hij verplicht deze bepaling toe te passen; hij kan de toepassing ervan niet 
afwijzen door zich te beperken tot de vaststelling dat het strafdossier geen bewijs bevatte  
van het bestaan van de vorige veroordeling die door de eiser tot staving van zijn verweer 
wordt aangevoerd3.

5º Wanneer de onregelmatigheid die het Hof vaststelt, te wijten is aan een miskenning van 
het recht van verdediging die alleen betrekking heeft op het bepalen van de straf en niet 
aan de miskenning van het vermoeden van onschuld van de vervolgde persoon, is er  
geen grond om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij de appelrechters de 
misdrijven bewezen verklaren4.

(A. T. G. e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1233.F)

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

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2008, nr.737.
2 Ibid.
3 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.0829.N, A.C., 2008, nr.546.
4 Ibid.



3098 HOF VAN CASSATIE 17.12.08 - Nr. 737 

Brussel, correctionele kamer, van 25 juni 2008.
De eiser I. A. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Op 10 december 2008 heeft  advocaat-generaal  Damien Vandermeersch een 

conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 17 december 2008 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close verslag uitgebracht  en heeft  de voormelde  advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van I. A.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op 

de strafvordering die tegen de eiser is ingesteld
Eerste middel
Alleen een positieve daad die aan de uitvoering van het misdrijf voorafgaat of 

ermee samengaat kan deelneming aan een misdaad of wanbedrijf opleveren. Het 
verzuim om te handelen kan evenwel een dergelijke positieve daad van deelne-
ming  zijn  wanneer,  wegens  de  ermee  gepaard  gaande  omstandigheden,  het 
bewuste en opzettelijke verzuim om te handelen ondubbelzinnig een aansporing 
betekent tot het plegen van het misdrijf op één van de wijzen die bij de artikelen 
66 en 67 van het Strafwetboek zijn bepaald.

Het passieve bijwonen van de uitvoering van een misdrijf kan strafbare deelne-
ming opleveren wanneer het zich onthouden van iedere reactie, de uiting is van 
het opzet om rechtstreeks aan die uitvoering mee te werken door bij te dragen tot 
het mogelijk maken of vergemakkelijken van dat misdrijf.

Op de conclusie van de eiser die aanvoert dat zijn onthouding niet volstond om 
hem tot  mededader  van deze misdrijven te  maken,  antwoordt  het  arrest,  met 
name door naar de verklaringen van de slachtoffers te verwijzen, dat de eiser 
aanwezig was tijdens het geweld van andere bendeleden en daardoor tot "een 
groepseffect" had bijgedragen dat nu eens "het slachtoffer belette te vluchten of 
zich te verdedigen", dan weer "tot gevolg had de daders in hun hardnekkigheid te 
bevestigen en de verweercapaciteiten van het slachtoffer te verzwakken".

Aldus motiveren de appelrechters, zonder in de aangevoerde tegenstrijdigheid 
te vervallen,  regelmatig hun beslissing volgens welke het gedrag van de eiser 
"deelneming inhield aan de verkrachtingen in de hoedanigheid van mededader en 
[niet louter] bestond in het niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar", 
en verantwoorden zij die beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
Wanneer de rechter vaststelt dat de voorwaarden van artikel 65, tweede lid, 

van het Strafwetboek zijn vervuld, is hij verplicht deze bepaling toe te passen.
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De appelrechters hebben, om deze toepassing van de wet af te wijzen die de 
eiser voor hen vorderde, zich beperkt tot de vaststelling dat het strafdossier geen 
bewijs bevatte van het bestaan van de voorafgaande veroordeling die door de 
eiser tot staving van zijn verweer wordt aangevoerd.

Door aldus uitspraak te doen op de strafvordering, ofschoon de stand van de 
rechtspleging hun dat niet toestond, schenden zij het recht van verdediging van 
de beklaagde.

Het middel is gegrond.
Deze onwettigheid brengt de vernietiging met zich mee van de beslissingen 

over de straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slacht-
offers van opzettelijke gewelddaden.

Er is geen grond om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij de 
appelrechters de misdrijven bewezen hebben verklaard, wanneer de vernietiging 
uitgesproken  wordt  om een  reden  die geen  verband houdt  met  die  welke  die 
beslissing verantwoorden. Dat is het geval wanneer, zoals te dezen, de onregel-
matigheid  te wijten is  aan een miskenning van het  recht  van verdediging die 
alleen betrekking heeft op de vaststelling van de straf, en niet aan de miskenning 
van het vermoeden van onschuld van de vervolgde persoon. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Behoudens de onwettigheid die volgt uit het antwoord op het tweede middel, 

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiser

De eiser voert geen middel aan.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser I. A. veroordeelt tot een 

straf en tot een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt I. A. in twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 
de overige kosten ten laste van de Staat.

Veroordeelt B. A. in de kosten van zijn cassatieberoep.

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

17  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h. 
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Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. C. Lefebvre, Brussel.

Nr. 738

2° KAMER - 17 december 2008

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE WERKING - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - VERBOD OM DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN 
STRAF TE VERZWAREN

2º VERZET - STRAFZAKEN - GEVOLG - VERSTEKVONNIS - BEKLAAGDE TEKENT VERZET AAN - 
RECHTER DIE UITSPRAAK DOET OP VERZET - VERBOD OM DE BIJ VERSTEK UITGESPROKEN STRAF TE 
VERZWAREN

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE WERKING - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - WERKSTRAF - AANVULLENDE STRAF DUURT 
LANGER DAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF DIE DE EERSTE RECHTER HEEFT UITGESPROKEN - 
VERZWARING VAN DE STRAF

4º VERZET - STRAFZAKEN - GEVOLG - VERSTEKVONNIS - BEKLAAGDE TEKENT VERZET AAN - 
GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - RECHTER DIE UITSPRAAK DOET OP VERZET 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - WERKSTRAF - AANVULLENDE STRAF DUURT 
LANGER DAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF DIE DE EERSTE RECHTER HEEFT UITGESPROKEN - 
VERZWARING VAN DE STRAF

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLG. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
DEVOLUTIEVE WERKING - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 
- HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - VERZWARING VAN DE STRAF - BEGRIP - 
WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE

6º VERZET - STRAFZAKEN - GEVOLG - VERSTEKVONNIS - GEEN HOGER BEROEP VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - BEKLAAGDE TEKENT VERZET AAN - RECHTER DIE UITSPRAAK DOET OP 
VERZET - HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS OP VERZET - VERZWARING VAN DE STRAF - BEGRIP - 
WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERMELDINGEN 
BETREFFENDE DE NAMEN VAN DE RECHTERS EN DE GRIFFIER EN BETREFFENDE HUN HANDTEKENING - 
VERMELDINGEN DIE GELDEN TOT BETICHTING VAN VALSHEID

1º en 2° Wanneer de beklaagde bij verstek werd veroordeeld en hij tegen deze beslissing 
verzet  aantekent,  mag  de  rechter  die  over  dat  verzet  uitspraak  doet  zijn  straf  niet 
verzwaren en evenmin, nadat op dat  verzet uitspraak werd gedaan, in  hoger beroep 
wanneer  het  openbaar  ministerie  geen  hoger  beroep  heeft  ingesteld  tegen  het  
verstekvonnis1.

1 Zie Cass., 6 okt. 1993, AR P.93.0437.F, A.C. 1994, nr. 397; Cass., 7 jan. 1997, AR P.95.0782.N, 
A.C., 1997, nr.11.
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3º en 4° De appelrechter verzwaart de straf niet wanneer hij de beklaagde tot een werkstraf  
veroordeelt of, bij niet-uitvoering, tot een vervangende gevangenisstraf die langer is dan 
de hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter heeft uitgesproken2.

5º en 6° De rechter verzwaart de toestand van de beklaagde niet wanneer hij, zonder hem 
tot  een  zwaardere  straf  te  veroordelen  dan  die  welke  de  rechter  bij  verstek  heeft  
uitgesproken, alleen de wettelijke kwalificatie van de hem ten laste gelegde feiten wijzigt, 
ook als het misdrijf dat aldus in aanmerking wordt genomen, meer bestanddelen bevat of  
met een zwaardere straf wordt gestraft3.

7º Wanneer het arrest de namen bevat van de magistraten die het hebben gewezen en hun  
handtekening,  alsook  de  naam  en  de  handtekening  van  de  griffier,  gelden  deze  
vermeldingen tot zij van valsheid worden beticht.

(C. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1281.F)

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

Bergen, correctionele kamer, van 20 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij verstekvonnis van 24 oktober 2006 werd de eiser tot vier maanden gevan-

genisstraf veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 392, 398 en 399 van 
het Strafwetboek.

Op 17 april 2007 heeft de correctionele rechtbank de eiser op verzet vrijge-
sproken.

Op  het  hoger  beroep  van  het  openbaar  ministerie  en  van  de  verweerders, 
omschrijft het arrest de feiten als een inbreuk op artikel 400 van het Strafwet-
boek en veroordeelt het de eiser eenparig tot een werkstraf van 150 uur, welke, 
bij niet-tenuitvoerlegging, door twee jaar gevangenisstraf kan worden vervangen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest, door hem tot een werkstraf te veroordelen met 

twee jaar vervangende gevangenisstraf, hem zwaarder straft dan het vonnis dat 
hem bij verstek tot een gevangenisstraf van vier maanden had veroordeeld en 

2 Cass., 27 april 2005, AR P.04.1622.F, A.C., 2005, nr. 245.
3 H.-D. BOSLY,  D. VANDERMEERSCH,  M.-A. BEERNAERT,  Droit  de la procédure pénale,  Brussel,  Die 
Keure, 2008, p. 1605. 
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waartegen het openbaar ministerie geen hoger beroep had ingesteld.
Wanneer de beklaagde bij verstek werd veroordeeld en hij tegen deze beslis-

sing verzet aantekent, kan zijn straf niet worden verzwaard door de rechter die 
over dat verzet uitspraak doet en evenmin, nadat op het verzet uitspraak werd 
gedaan, in hoger beroep.

De rechter verzwaart de straf niet wanneer hij de beklaagde tot een werkstraf 
veroordeelt of hem, bij niet-tenuitvoerlegging, veroordeelt tot een langere gevan-
genisstraf dan die welke door de rechter bij verstek is uitgesproken.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat, aangezien het eerste vonnis hem, met toepassing van 

artikel 399 van het Strafwetboek, bij verstek heeft veroordeeld wegens opzette-
lijke slagen of verwondingen die ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid ten gevolge hebben, de appelrechters zijn toestand verzwaren 
door hem te veroordelen wegens opzettelijke slagen of verwondingen die een 
ongeneeslijk lijkende ziekte, een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid, het volledig verlies van het gebruik van een orgaan of een 
zware verminking ten gevolge hebben, in de zin van artikel 400 van het voor-
melde wetboek.

De rechter verzwaart de toestand van de beklaagde niet wanneer hij, zonder 
hem tot een zwaardere straf  te veroordelen dan die welke door de rechter bij 
verstek is uitgesproken, alleen de wettelijke kwalificatie van de hem ten laste 
gelegde  feiten  wijzigt,  ook  als  het  misdrijf  dat  aldus  in  aanmerking  wordt 
genomen, meer bestanddelen bevat of met een zwaardere straf wordt gestraft.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
De eiser voert aan dat het arrest niet kan worden geacht met eenparigheid van 

stemmen gewezen te zijn vermits de handtekening die aan één van de raadsheren 
wordt toegeschreven, onleesbaar is.

Uit het eensluidend afschrift van het arrest dat bij het dossier is gevoegd blijkt 
dat dit de namen draagt van de magistraten die het hebben gewezen en hun hand-
tekening, alsook de naam en de handtekening van de griffier.

Deze vermeldingen gelden tot zij van valsheid worden beticht.
De eiser heeft de wettelijke rechtsvormen niet in acht genomen om de vals-

heidsvordering in te stellen tegen de akte die hij bestrijdt.
Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
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Verslaggever:  de h.  Dejemeppe  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Vandermeersch, 
advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. E. Gilliaux, Doornik , S. Vallet,  Doornik en P.-
M.Sprockeels, Brussel.

Nr. 739

1° KAMER - 18 december 2008

1º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - 
UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - GEVOLG

2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - GEBONDEN BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF 
RECHT - GEVOLG

3º VREEMDELINGEN - VREEMDELING TOEGELATEN OM TE VERBLIJVEN - BUITENLANDSE 
ECHTGENOOT - VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN - AANVRAAG - BESLISSING - MINISTER - 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - GEVOLG

1º en 2° Opdat een partij  zich ten aanzien van het bestuur op een subjectief recht zou 
kunnen beroepen, dient de bevoegdheid van dat bestuur volledig gebonden te zijn1.(Artt. 
144 en 145 gecoörd..Gw. (1994))

3º Wanneer de minister tot wiens bevoegdheid de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de  vestiging  en  de  verwijdering  van  vreemdelingen  behoort,  of  zijn  gemachtigde 
uitspraak doet over een aanvraag om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven  
en  die  aanvraag  uitgaat  van  de  buitenlandse  echtgenoot  van  een  vreemdeling  die 
toegelaten of gemachtigd is om in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen, is zijn  
bevoegdheid  niet  volledig  gebonden  maar  beschikt  hij  over  beoordelingsvrijheid;  de 
echtgenoot, eiser, beschikt bijgevolg niet over een subjectief recht op verblijf van meer 
dan  drie  maanden  in  het  Rijk2.(Artt.  2,  3,  10,  eerste  lid,  4°,  11  en  12bis, 
Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, minister van Binnenlandse Zaken T. Y.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0238.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 mei 2004 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan: het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;

1Cass.,  16  jan.  2006,  AR  C.05.0057.F,  A.C.,  2006,  nr  37;  zie  Cass.,  ver.k.20  dec.2007,  AR 
C.06.0574.F, A.C., 2007, nr.655 met concl. adv.-gen. WERQUIN.
2 Zie Cass., 16 jan. 2006, AR C.05.0057.F, A.C., 2006, nr 37.
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artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;
de artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, 63, 64, 69 en 71, zoals het van toepassing 

was  voor  de  wijziging  ervan  bij  de  wet  van  1  september  2004,  van  de  wet  van  15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen.

Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt de beslissing van 25 juni 2003 waarbij de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Luik (de eiser) veroordeeld heeft om binnen vijftien dagen vanaf de betekening 
van het vonnis een verblijfskaart van meer dan drie maanden af te geven aan de (verweer-
ster), op straffe van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging, na zich bevoegd te 
hebben verklaard om van de zaak kennis te nemen, op de volgende gronden:

"1.De bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke orde
Het hof (van beroep) sluit zich wat de beginselen betreft volledig aan bij de beslissing 

van de eerste rechter dienaangaande die zich trouwens baseert op een arrest van het hof 
(Benakouche t/  Belgische Staat,  2000/AR/356,  van 23 oktober 2000).  Het feit  dat  het 
arrest Benakouche betrekking had op een vreemdeling die gehuwd was met een Belg en 
niet, zoals te dezen, op een vreemdeling die gehuwd is met een vreemdeling van buiten de 
EG wijzigt die beginselen niet: wanneer de bevoegdheid van het bestuur gebonden is en 
het ertoe verplicht is een verblijfstitel af te geven omdat (de verweerster) voldoet aan de 
wettelijke voorwaarden om in België te verblijven en dus beschikt over een subjectief 
recht op verblijf, is er sprake van feitelijkheid wanneer het verzuimt dat te doen en zijn de 
rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd om deze te doen ophouden", 

Het baseert zich tevens op de motivering van de eerste rechter waarbij  het hof van 
beroep verklaart zich aan te sluiten, namelijk:

"II. Wat betreft de bevoegdheid van de rechterlijke macht
Wat dat betreft dient te worden verwezen naar het arrest van 23 oktober 2000 van de 1e 

kamer van het Hof van Beroep te Luik in de zaak Benakouche (AR 356/90); die beslissing 
is  gevolgd  op  een  vonnis  van  deze  rechtbank  van  22  december  1999  dat  reeds  het 
volgende preciseerde:

'voor  alle duidelijkheid dient te worden gepreciseerd dat de aanvraag niet  strekt  tot 
toekenning van het recht op verblijf maar tot afgifte van een verblijfskaart houdende het 
recht dat de eiser beweert te hebben op grond van de wet van 15 december 1980'.

Op het hoger beroep van de (eiser) is het bovenvermelde arrest zeer duidelijk:
'de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke orde wordt bepaald door het 

werkelijk en rechtstreeks voorwerp van het beroep. De Raad van State is niet bevoegd 
wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de weigering van het bestuur om 
een  verplichting  na  te  komen  die  het  corollarium is  van  het  subjectief  recht  van  de 
aanvrager (zie Cass., 17 november 1994, J.T., 1995, p. 316 en noot B. Haubert);

een ingezetene bezit een subjectief recht ten aanzien van de overheid wanneer twee 
voorwaarden zijn vervuld: het is vereist, enerzijds, dat de rechtsregel die ingezetene recht-
streeks de mogelijkheid biedt om van de overheid een welbepaalde gedraging te eisen of, 
zo men verkiest, dat de overheid een gebonden bevoegdheid heeft die wordt gekenmerkt 
door het ontbreken van elke discretionaire macht, anderzijds, dat degene die beweert het 
recht te hebben om de nakoming te eisen van een welbepaalde verplichting die voortvloeit 
uit een regel van objectief recht, persoonlijk belang heeft bij die nakoming (zie over het 
begrip subjectief recht, de conclusie van advocaat-generaal Velu, Cass., 10 april 1987, 
Adm. Publ. trim., p. 306; zie ook de noot B. Haubert,  Cass.,  17 november 1994, J.T., 
1995, inz. p. 318, kol. 3 en p. 319, kol. 1; zie voorts Jacques Salmon, Le Conseil d'Etat, 
Bruylant, 1994, p. 248 e.v., inz. 251 en 252);
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wanneer aan de vreemdeling een recht op verblijf is toegekend, heeft hij een subjectief 
recht op afgifte van een verblijfstitel; aangezien deze aanvraag ertoe strekt een verblijfs-
titel te verkrijgen en niet een beslissing waarbij het recht op verblijf wordt erkend, heeft 
die aanvraag,  zoals ze is omschreven,  krachtens de hierboven uiteengezette beginselen 
dus betrekking op het subjectief recht van de geïntimeerde om zich een verblijfstitel te 
doen afgeven, mits evenwel de wettelijke voorwaarden voor de afgifte van de titel vervuld 
zijn; het staat aan de geïntimeerde Benakouche aan te tonen dat hij over het recht beschikt 
om in het land te verblijven';

de rechterlijke macht is dus bevoegd om (de eiser) eventueel te veroordelen tot afgifte 
van een verblijfskaart, aangezien het vaststaat dat de (verweerster) recht heeft op verblijf".

Grieven, 
Eerste onderdeel
Naar luid van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet behoren geschillen over burger-

lijke of politieke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behou-
dens, wat de politieke rechten betreft, de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt met name dat de eiser zich beroept 
op een welbepaalde juridische verplichting die rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd 
op grond van een regel van objectief recht en bij de nakoming waarvan de eiser belang 
heeft;

Wanneer  die  derde  een  bestuur  is,  kan  de  eiser  zich  alleen  op  een  dergelijk  recht 
beroepen indien de bevoegdheid van dat bestuur gebonden is, wat betekent dat het geen 
enkele discretionaire macht heeft, en indien het verplicht is het door de eiser aangevoerde 
recht te erkennen zodra alle in de wet opgesomde voorwaarden vervuld zijn, zonder daar-
omtrent over enige beoordelingsvrijheid te beschikken.

Artikel 10, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat, 
onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, van rechtswege toegelaten 
zijn om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven: 4° de buitenlandse echtgenoot 
van  een  vreemdeling  die  toegelaten  of  gemachtigd  is  tot  een  verblijf  in  het  Rijk  of 
gemachtigd is om er zich te vestigen, die met hem komt samenleven, op voorwaarde dat 
beiden ouder zijn dan achttien jaar, alsook hun kinderen, als zij te hunnen laste zijn, en 
met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, tenzij 
een internationaal verdrag dat België bindt, meer voordelige bepalingen bevat.

Dat artikel moet evenwel worden gelezen in samenhang met de overige bepalingen van 
de wet van 15 december 1980, met name de artikelen 2, 3, 11 en 12bis, waaruit blijkt dat 
de toelating tot het verblijf  afhangt,  enerzijds, van de indiening van een ontvankelijke 
aanvraag, die met name afhangt van het bezit van alle documenten die vereist zijn om het 
Belgisch  grondgebied  binnen  te  komen  (artikelen  2,  3  en  12bis  van  de  wet  van  15 
december  1980),  anderzijds,  van  een gunstige  beslissing vanwege  de  minister  of  zijn 
gemachtigde  of  van  het  ontbreken  van  een beslissing binnen de termijn  van één jaar 
(artikel 12bis)

Artikel 11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt evenwel dat de minister of zijn 
gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart  dat  hij  zich in één der in 
artikel 10 voorziene gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk binnen te komen, 
ofwel omdat die vreemdeling niet of niet meer voldoet aan één van de voorwaarden van 
artikel  10,  ofwel  omdat  de betrokkene,  met  uitzondering van afwijkingen,  die worden 
voorzien door een internationaal verdrag, zich bevindt in één der gevallen, voorzien in 
artikel 3, dat een reeks omstandigheden opsomt, gaande van het ontbreken van de vereiste 
documenten om op het Belgisch grondgebied te komen tot het gevaar dat hij oplevert voor 
de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land, die het verblijf van elke 
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vreemdeling op het Belgisch grondgebied uitsluiten. In dit geval beschikt de minister of 
zijn gemachtigde over een ruime beoordelingsvrijheid, met dien verstande evenwel dat de 
minister  of  zijn  gemachtigde  die  bevoegdheid  enkel  dient  uit  te  oefenen  indien  de 
aanvraag van de vreemdeling door het gemeentebestuur ontvankelijk verklaard wordt.

Derhalve is de bevoegdheid van (de eiser) inzake verblijf ten aanzien van de vreemde-
ling die zich beroept op artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980, niet 
volledig gebonden, zodat deze zich geenszins kan beroepen op een subjectief recht op 
verblijf in België; uit het feit alleen dat de minister of zijn gemachtigde het feit zelf van de 
samenwoning niet betwist of geen reden in verband met de openbare rust, de openbare 
orde of de veiligheid van het land aanvoert, kan niet het werkelijk bestaan van een subjec-
tief recht worden afgeleid.

Het hof van beroep dat beslist dat de verweerster, die artikel 10, eerste lid, 4°, van de 
wet van 15 december 1980 aanvoert, zich op een subjectief recht op verblijf in België 
beroept, motiveert zijn beslissing niet naar recht en miskent aldus, enerzijds, het begrip 
subjectief recht (schending van de artikelen 144 en 145 van de Grondwet), anderzijds, de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980, waaruit duidelijk blijkt dat de vreemdeling, 
zelfs als hij zich beroept op artikel 10, eerste lid, 4°, van voornoemde wet, slechts tot het 
verblijf in België wordt toegelaten indien de minister of zijn gemachtigde uitdrukkelijk 
beslist dat hij geen reden ziet om zich tegen dat verblijf te verzetten of de termijn van één 
jaar laat verstrijken zonder een ongunstige beslissing te hebben genomen (schending van 
de artikelen 2, 3, 10, eerste lid, 4°, 11 en 12bis van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de 
vreemdelingen, 144 en 145 van de Grondwet). De feitenrechter heeft althans niet wettig 
kunnen beslissen dat de verweerster een subjectief recht op verblijf had op de enige grond 
dat "het immers niet wordt betwist dat (de verweerster) sedert 22 februari 2002 'de buiten-
landse echtgenote is van een vreemdeling die toegelaten is tot het verblijf in het Rijk of 
gemachtigd is er zich te vestigen en die met hem komt samenleven' en dat zij, zoals haar 
echtgenoot, ouder dan 18 jaar is". Aldus gaat hij voorbij aan de verplichte tussenkomst 
van de bevoegde overheid om het subjectief recht op verblijf aan de vreemdeling te doen 
ontstaan, aangezien deze enkel over een recht op verblijf beschikt na een gunstige beslis-
sing van de minister of diens gemachtigde, of, bij ontstentenis van een expliciete beslis-
sing,  na  het  verstrijken  van  een termijn  van  één jaar  te  rekenen van  de aanvraag  tot 
inschrijving (schending van de bovengenoemde bepalingen).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens  artikel  144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

rechten bij  uitsluiting tot  de bevoegdheid van de rechtbanken; volgens artikel 
145 behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de recht-
banken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse voorwerp 
van het geschil.

De hoven en rechtbanken nemen derhalve kennis van de door een partij inge-
diende aanvraag die gegrond is op een subjectief recht. Dat recht impliceert het 
bestaan van een welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief 
recht  rechtstreeks  ten  laste  legt  van  een  ander  persoon  en  bij  de  nakoming 
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waarvan de eiser een eigen belang heeft.
Opdat een partij zich ten aanzien van het bestuur op een dergelijk recht zou 

kunnen beroepen, dient de bevoegdheid van dat bestuur volledig gebonden te 
zijn.

Artikel 10, eerste lid, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen bepaalt dat, onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 
9 en 12, van rechtswege toegelaten is om meer dan drie maanden in het Rijk te 
verblijven, de buitenlandse echtgenoot  van een vreemdeling die toegelaten  of 
gemachtigd is tot verblijf in het Rijk of gemachtigd is om er zich te vestigen, die 
met hem komt samenleven, op voorwaarde dat de beide betrokkenen ouder zijn 
dan achttien jaar.

Krachtens artikel 11 van genoemde wet kan de minister of zijn gemachtigde 
beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 
voorziene gevallen bevindt, niet het recht heeft het Rijk binnen te komen ofwel 
omdat die vreemdeling niet of niet meer voldoet aan één van de voorwaarden 
van artikel 10, ofwel, met uitzondering van afwijkingen, die worden voorzien 
door een internationaal  verdrag,  omdat de betrokkene zich bevindt in één der 
gevallen voorzien in artikel 3.

Artikel 12bis, eerste en tweede lid, bepaalt dat de vreemdeling, wanneer hij 
verklaart  dat  hij  zich in  één der  in  artikel  10 voorziene  gevallen  bevindt,  na 
inzage  van  de  documenten  die  vereist  zijn  voor zijn  binnenkomst  en van de 
documenten die bewijzen dat  hij  voldoet  aan de in artikel  10 bepaalde  voor-
waarden, wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit wordt 
gesteld van een document waaruit blijkt dat de aanvraag werd ingediend, en het 
gemeentebestuur de minister of zijn gemachtigde onverwijld op de hoogte brengt 
van de aanvraag en zich van zijn akkoord verzekert.

Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat de vreemdeling die zich op artikel 
10 beroept, een aanvraag moet indienen bij de minister, die kan beslissen om het 
recht op verblijf te weigeren, meer bepaald wanneer hij van oordeel is dat die 
vreemdeling een gevaar kan betekenen voor de openbare rust, de openbare orde 
of de veiligheid van het land.

Krachtens  artikel  12bis,  derde  lid,  wordt  enkel  in  geval  van  een  gunstige 
beslissing van de minister of zijn gemachtigde of indien binnen een termijn van 
een jaar geen enkele beslissing ter kennis wordt gebracht van het gemeentebe-
stuur, de vreemdeling toegelaten tot een verblijf van meer dan drie maanden in 
het Rijk. 

Uit die wetsbepalingen blijkt dat, wanneer  de minister of zijn gemachtigde, 
uitspraak  doet  over  een  aanvraag  van  een  vreemdeling  die  op  artikel  10  is 
gegrond, hij geen volledig gebonden bevoegdheid heeft maar over een beoorde-
lingsmarge beschikt.

De verweerster heeft bijgevolg geen enkel subjectief recht op verblijf en het 
arrest verantwoordt niet naar recht zijn beslissing "dat de rechterlijke macht (...) 
bevoegd is om (de eiser) eventueel te veroordelen tot afgifte van een verblijfs-
kaart".
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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 

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

18 december 2008 – 1° kamer  –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaat:  mr. Geinger.

Nr. 740

1° KAMER - 18 december 2008

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - VERMOEDEN VAN DISCRIMINATIE - GEEN DISCRIMINATIE - 
BEWIJSLAST

Uit de bewoordingen van artikel 19, § 3, van de wet van 25 februari 2003 blijkt dat het  
slachtoffer van de discriminatie en de in artikel 31 van deze wet bedoelde groepering  
enkel de feiten dienen te bewijzen die het bestaan van een discriminatie kunnen doen 
vermoeden en dat, wanneer een dergelijk vermoeden bestaat, de bewijslast dat er geen 
discriminatie is op de verweerder rust.  (Art. 19, § 3, en 31, Antidiscriminatiewet van 25 
feb. 2003)

(L. T. CHRISTELIJKE CONGREGATIE VAN DE GETUIGEN VAN JEHOVAH

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0351.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 februari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8 en 14 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;

- artikel 149 van de Grondwet;
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- de artikelen 2, inzonderheid § 1 en § 7, en 19, inzonderheid § 3, van de wet (van 25 
februari 2003) ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 
1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrij-
ding, zoals zij van kracht was na het arrest nr. 157/2004 van 6 oktober 2004 van het Arbi-
tragehof waarbij de wet gedeeltelijk vernietigd werd.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de eiser niet is gediscrimineerd in de zin van artikel 2, § 1 en § 7, 

van voormelde wet van 25 februari 2003, om de volgende redenen:
"Niet een discriminatie die het gevolg is van het feit dat een volgeling uitgesloten werd 

omdat zijn daden niet conform de regels zijn, wordt (...) ten laste gelegd, maar de tot de 
overige volgelingen gerichte aansporing om alle omgang met hem te mijden, wegens de 
schade die het uitgesloten lid hierdoor lijdt.

Weliswaar staat het aan elke, zowel religieuze als wereldse, vereniging om in volkomen 
vrijheid de regels voor toelating en uitsluiting vast te stellen, maar de aldus vastgestelde 
regels  mogen  niet  in  strijd  zijn  met  de  democratische  beginselen  van  de  burgerlijke 
samenleving waarin de aanhangers van de een of andere godsdienst leven.

(De  eiser)  klaagt  hoofdzakelijk  over  de  orders  die  de  leden  van  de  (verweerster) 
gekregen hebben om een uitgesloten lid zoveel mogelijk te mijden. Hij verklaart dat de 
gevolgen van die uitsluiting - de verbreking van de sociale omgang tot zelfs in de familie 
van het uitgesloten lid - zwaar doorwegen vooral daar de leden worden aangespoord om 
het contact met de buitenwereld te mijden, zodat er na een aantal jaren alleen nog sociale 
contacten tussen de geloofsgenoten overblijven. Wie aldus geweerd wordt kan dus vanaf 
zijn uitsluiting niet terugvallen op een ander sociaal netwerk. 

(De verweerster) verantwoordt de uitsluiting door de noodzaak om de leer van de bijbel 
toe te passen en beklemtoont het feit dat de beslissing over de aan te nemen houding dient 
genomen  te  worden  door  het  lid  van  de familie.  Zij  wil  aldus 'de  zuiverheid  van  de 
congregatie' beschermen tegen corrumperende invloeden'.

Het hof (van beroep) is van oordeel dat (de verweerster) haar standpunt afzwakt: uit de 
verschillende aan het hof voorgelegde stukken blijkt dat op de overige volgelingen morele 
druk  wordt  uitgeoefend,  aangezien  hun  wordt  aangeraden  niet  alleen  de  spirituele 
contacten te verbreken - wat begrijpelijk is - maar ook de sociale en familiale banden te 
verbreken die tot  het strikte  minimum moeten worden teruggebracht.  Die morele druk 
volgt hoofdzakelijk uit het feit dat een lid van de congregatie kan worden uitgesloten, als 
hij zich niet aan dat minimum houdt.

Aldus bestaat het gevaar dat de godsdienstvrijheid zelf niet langer wordt geëerbiedigd, 
aangezien, als de druk te groot wordt, de volgeling die de gemeenschap wenst te verlaten, 
moreel verhinderd wordt dat te doen, aangezien hij moet kiezen tussen twee situaties die 
in moreel opzicht even schadelijk zijn: ofwel beginselen blijven aanhangen waarin hij niet 
meer gelooft en zijn privé-, familiaal en sociaal leven behouden, ofwel de gemeenschap 
verlaten en door zijn familie en kennissen verstoten worden. 

In zoverre dreigen de gegeven richtlijnen - wat (de verweerster) ook moge beweren, 
gaat  het  hier  niet  om gewone  'bedenkingen'  -  in  abstracto  een  discriminatie  te  doen 
ontstaan.

De rechter kan nochtans geen uitspraak doen bij wege van algemene beschikkingen. De 
rechtzoekende dient te bewijzen dat hij persoonlijk werd gediscrimineerd.

B. De wettelijke grondslagen van de rechtsvordering (van de eiser) zijn artikel 2, § 1, 
van de wet van 25 februari 2003, dit is een directe discriminatie, § 4 en § 7 van dezelfde 
wet.

Artikel 2, § 1, straft elke 'directe' discriminatie van welke aard ook - de precieze objec-
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tieve criteria die in de wet zijn opgesomd, zijn vernietigd door het arrest van het Arbitra-
gehof van 6 oktober 2004 - als het onderscheid in behandeling niet objectief en redelijker-
wijze is gerechtvaardigd.

Het hof (van beroep) oordeelt dat de aangevoerde discriminatie te dezen niet 'direct' is 
en dat zij hoe dan ook, zelfs als ze dat wel was, objectief en redelijkerwijze gerechtvaar-
digd is, aangezien (de eiser) het tegendeel niet aantoont. De discriminatie waarover (de 
eiser) klaagt, volgt immers niet rechtstreeks uit zijn uitsluiting, die hij niet betwist, maar 
uit de daaraan verbonden orders. Zonder die uitsluiting zouden die orders niet gegeven 
zijn. Meer nog, de schade waarover hij klaagt volgt niet rechtstreeks uit de orders zelf, 
maar uit de opvolging ervan door de volgelingen en uit de sancties die hen worden opge-
legd als zij die op te lakse wijze toepassen.

Bovendien is het in een - nochtans moeilijk te meten - mate 'normaal' dat de volge-
lingen zich mettertijd anders gaan gedragen ten aanzien van een van hun geloofsgenoten 
die  de  door  hen  aanvaarde  grondbeginselen  van  hun  geloof  geheel  of  gedeeltelijk, 
loochent. Ongeacht het motief van de uitsluiting, leidt deze onvermijdelijk tot een breuk 
in de religieuze banden en tot een verzwakking van de sociale banden. Dat de relaties 
binnen de familie hieronder lijden, lijkt onvermijdelijk. Die wijziging in de sociale betrek-
kingen blijkt alleszins objectief gerechtvaardigd te zijn.

Is die rechtvaardiging ook redelijk? Opgemerkt moet worden dat (de eiser) die thans 
klaagt over de gevolgen van zijn uitsluiting, al te licht vergeet dat hij vijftien jaar lang 
dezelfde orders heeft opgevolgd zonder verzet van zijnentwege. Bovendien blijkt uit de 
aan het hof (van beroep) voorgelegde teksten dat de plicht tot bijstand en opvoeding ten 
aanzien van de overige leden van de familie verder moet worden vervuld. Overigens is het 
nogal logisch dat het uitgesloten lid niet langer deelneemt aan de geestelijke oefeningen. 
Ten slotte rechtvaardigt (de verweerster) haar orders door de noodzaak om de volgeling 
aan het verstand te brengen dat hij in dwaling leeft, welk motief wel degelijk pertinent is.

Het hof (van beroep) wijst voorts erop dat (de eiser) op geen enkele wijze aantoont dat 
de druk die op grond van de orders van (de verweerster) is uitgeoefend, in zijn geval, de 
wil van zijn vrienden, kennissen en familieleden heeft beïnvloed, zodat die personen niet 
langer vrij waren en zij geen andere mogelijkheid hadden dan gehoor te geven aan het 
dwingende verzoek om hun relaties met (de eiser) te beperken. Ook die personen kunnen 
zich  evenwel  beroepen  op  de  godsdienstvrijheid  en  op  de  noodzaak  om,  teneinde  in 
harmonie te zijn met hun geloof, de hen opgelegde orders op te volgen.

Wat de overige aangevoerde wetsbepalingen betreft, stelt het hof (van beroep) vast dat 
§ 4, 5e streepje, door het arrest van het Arbitragehof van 6 oktober 2004 is vernietigd en 
dat bij de interpretatie van § 7 het voorbehoud moet worden gemaakt dat de aangevoerde 
discriminerende handelwijze niet objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd mag zijn, 
wat gelet op de hierboven uiteengezette beoordeling niet is aangetoond".

Grieven
Artikel 2, § 1, 2 en 7, van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie 

en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, zoals zij van kracht is na het arrest nr. 
157/2004 van 6 oktober 2004 van het Arbitragehof, luidt als volgt:

"§  1.  Er is  sprake  van directe  discriminatie  indien een verschil  in behandeling niet 
objectief en redelijkerwijze is gerechtvaardigd.

§ 2. Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepa-
ling, maatstaf of handelwijze als dusdanig een schadelijke weerslag heeft op personen, 
tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijkerwijze wordt gerecht-
vaardigd.
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§ 7.Elke handelwijze die erin bestaat wie ook opdracht te geven zich discriminerend op 
te stellen jegens een persoon, een groep, een gemeenschap of een van hun leden, wordt 
beschouwd als een discriminatie in de zin van deze wet".

Artikel 19 van dezelfde wet van 25 februari 2003 bepaalt het volgende:
§ 1.Op verzoek van het slachtoffer van de discriminatie of van een van de in artikel 31 

bedoelde groeperingen  stelt  de  voorzitter  van de rechtbank van eerste  aanleg of,  naar 
gelang van de aard van de daad, de voorzitter van de arbeidsrechtbank of van de recht-
bank van koophandel, het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht vallende daad 
waardoor de bepalingen van deze wet worden overtreden en beveelt hij de staking ervan.

De voorzitter van de rechtbank kan de opheffing van de staking bevelen zodra bewezen 
is dat een einde is gemaakt aan de overtreding van deze wet.

§ 2.De voorzitter van de rechtbank kan bevelen dat zijn beslissing of de samenvatting 
die hij opstelt, wordt aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als 
binnen de inrichtingen van de overtreder of de lokalen die hem toebehoren, en dat zijn 
vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekendge-
maakt, dit alles op kosten van de overtreder.

Deze  maatregelen  van  openbaarmaking  mogen  evenwel  slechts  opgelegd  worden 
indien  zij  er  kunnen  toe  bijdragen  dat  de  gewraakte  daad  of  de  uitwerking  ervan 
ophouden.

§ 3. Wanneer het slachtoffer van de discriminatie of een van de in artikel 31 bedoelde 
groeperingen voor het bevoegde gerecht feiten, zoals statistische gegevens of praktijk-
tests,  aanvoert  die het bestaan van een directe  of  indirecte discriminatie  kunnen doen 
vermoeden,  valt de bewijslast  dat er geen discriminatie is, ten laste van de verweerder 
(...").

De artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden bevestigen, met directe werking in de Belgische rechtsorde, het 
recht op eerbiediging van het privé- en van het gezinsleven, alsook het recht op gelijke 
behandeling en non-discriminatie. 

...
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 19, § 3, van de wet van 25 februari 2003 dient degene die beweert het 

slachtoffer te zijn van een directe of indirecte discriminatie, feiten aan te voeren op grond 
waarvan het bestaan van een dergelijke discriminatie kan worden vermoed, onder meer - 
maar niet uitsluitend - statistische gegevens of praktijktests. Als dergelijke feiten worden 
aangevoerd, staat het aan de vermoedelijke dader van deze discriminatie om het bewijs te 
leveren dat hiervan geen sprake is.

Het arrest dat in algemene bewoordingen beslist dat "de rechtzoekende moet bewijzen 
dat hij persoonlijk werd gediscrimineerd" en, te dezen, dat de eiser in gebreke blijft aan te 
tonen, enerzijds, dat de aangevoerde discriminatie niet objectief en redelijkerwijs gerecht-
vaardigd is, en, anderzijds, dat "de druk die op grond van de orders van (de verweerster) is 
uitgeoefend, in zijn geval, de wil van zijn vrienden, kennissen en familieleden heeft beïn-
vloed zodat die personen niet langer vrij waren en geen andere mogelijkheid hadden dan 
gehoor te geven aan het dwingende verzoek om hun relaties met (de eiser) te beperken", 
terwijl krachtens het bovenaangehaalde artikel 19, §3, het slachtoffer van een discrimi-
natie enkel feiten dient aan te voeren die het bestaan van een discriminatie kunnen doen 
vermoeden, schendt die bepaling.

Wegens die discriminatie die met name afbreuk doet aan het gezinsleven van de eiser, 
schendt het arrest daarenboven de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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Derde onderdeel
Krachtens artikel 2, § 7, van de wet van 25 februari 2003 wordt elke handelwijze die 

erin  bestaat  wie  ook  opdracht  te  geven  zich  discriminerend  op  te  stellen  jegens  een 
persoon, een groep, een gemeenschap of een van hun leden beschouwd als een discrimi-
natie in de zin van artikel 2, § 1 en 2, van die wet. Om bewezen te zijn vereist dat straf -
bare feit niet dat het werkelijk bestaan van een discriminatie wordt bewezen. Het is vereist 
maar  voldoende  dat  de  dader  van  de  gewraakte  handelwijze  wie  ook  opdracht  heeft 
gegeven discriminatie toe te passen.

Het arrest dat oordeelt dat de eiser "hoofdzakelijk klaagt over de orders die de leden 
van de (verweerster) gekregen hebben om zoveel mogelijk de omgang met een uitgesloten 
lid te mijden", dat "uit de verschillende, aan het hof (van beroep) voorgelegde stukken 
blijkt dat op de overige volgelingen morele druk wordt uitgeoefend, aangezien hun wordt 
aangeraden niet alleen de spirituele contacten te verbreken - wat begrijpelijk is - maar ook 
de sociale en familiale banden te verbreken die tot het strikte minimum moeten worden 
teruggebracht", dat "die morele druk hoofdzakelijk volgt uit het feit dat een lid van de 
congregatie kan worden uitgesloten, als hij zich niet aan dat minimum houdt", dat "aldus 
het gevaar bestaat dat de godsdienstvrijheid zelf niet langer wordt geëerbiedigd, aange-
zien,  als  de  druk te  groot  wordt,  de  volgeling die  de gemeenschap  wenst  te  verlaten, 
moreel verhinderd wordt dat te doen, aangezien hij moet kiezen tussen twee situaties die 
in moreel opzicht even schadelijk zijn: ofwel beginselen blijven aanhangen waarin hij niet 
meer gelooft en zijn privé-, familiaal en sociaal leven behouden, ofwel de gemeenschap 
verlaten en door zijn familie en kennissen verstoten worden," en dat "de gegeven richt-
lijnen - wat (de verweerster) ook moge beweren, gaat het hier niet om gewone 'beden-
kingen'  -  in  abstracto  dreigen  een  discriminatie  te  doen  ontstaan",  stelt  vast  dat  de 
verweerster haar volgelingen opdracht heeft gegeven om de "uitgesloten leden" te discri-
mineren.

In zoverre het arrest de middelen van de eiser die gegrond zijn op artikel 2, § 7, van de 
wet van 25 februari 2003, verwerpt op grond dat "bij de interpretatie van § 7 het voorbe-
houd dient te worden gemaakt dat de gewraakte discriminerende handelwijze niet objec-
tief en redelijkerwijs gerechtvaardigd mag zijn, wat in het licht van de hierboven uiteen-
gezette beoordeling niet is aangetoond", eist het dat de discriminatie te dezen niet objec-
tief  en redelijkerwijze  gerechtvaardigd  mag zijn.  Het voegt  aan het bovenaangehaalde 
artikel 2, § 7, een voorwaarde toe die dit niet bevat en schendt het bijgevolg.

Op zijn minst is het arrest tegenstrijdig, in zoverre het beslist, enerzijds, dat de door de 
verweerster aan haar volgelingen gegeven orders omtrent de houding die ten aanzien van 
de "uitgesloten leden" dient te worden aangenomen, in abstracto dreigen een discriminatie 
te doen ontstaan en, anderzijds, dat niet is aangetoond dat de gewraakte discriminerende 
handelwijze niet objectief en redelijkerwijze  gerechtvaardigd is.  Het schendt bijgevolg 
artikel 149 van de Grondwet.

Het schendt bovendien wegens deze discriminatie die onder meer afbreuk doet aan het 
gezinsleven van de eiser, de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
...
De gegrondheid van dit onderdeel
Artikel 19, § 3, van de wet van 25 februari 2003 tot bestrijding van discrimi-
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natie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een 
Centrum voor  gelijkheid  van  kansen  en  voor  racismebestrijding  bepaalt  dat, 
wanneer het slachtoffer van de discriminatie of een van de bij artikel 31 van deze 
wet bedoelde groeperingen voor het bevoegde gerecht feiten, zoals statistische 
gegevens of praktijktests, aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte 
discriminatie kunnen doen vermoeden, de bewijslast dat er geen discriminatie is, 
ten laste van de verweerder valt.

Uit de bewoordingen van dit artikel blijkt dat het slachtoffer en de groepering 
als hierboven bedoeld, enkel de feiten dienen te bewijzen die het bestaan van een 
discriminatie kunnen doen vermoeden en dat, wanneer een dergelijk vermoeden 
bestaat, de bewijslast dat er geen discriminatie is, ten laste van de verweerder 
valt.

Het  arrest  dat  beslist  dat  "de  rechtzoekende dient  te  bewijzen dat  hij  werd 
gediscrimineerd" en dat de directe discriminatie waarover de eiser klaagt "wel 
degelijk objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd is, aangezien (hij) niet het 
tegendeel aantoont", schendt het bovengenoemde artikel 19, § 3.

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

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daarover aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

18 december  2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten:  mrs. Mahieu en Nelissen Grade.

Nr. 741

1° KAMER - 18 december 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
ALGEMEEN - OORZAKELIJK VERBAND - VERGELIJKING TUSSEN DE CONCRETE EN EEN 
HYPOTHETISCHE SITUATIE - UITWERKING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - 
VERGELIJKING TUSSEN DE CONCRETE EN EEN HYPOTHETISCHE SITUATIE - WETTIGHEID

1º  en  2°  De  rechter  die  de  concrete  situatie  waarvan  hij  kennisneemt  met  een  
hypothetische situatie vergelijkt, sluit niet wettig het bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade uit1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

1 Zie Cass., 25 maart 1997, AR P.96.1075.F, A.C., 1997, nr 161, met concl. adv.-gen. De RIEMAECKER, 
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(B. e.a. T. WAALS GEWEST

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest heeft in hoofdzaak vastgesteld dat de stad Charleroi uitbreidings-

werken is begonnen aan het voetbalstadion van Charleroi met het oog op de organisatie 
van Euro 2000 die zou plaatsvinden tussen 10 juni en 2 juli 2000, dat die werken met 
name de bouw van nieuwe tribunes omvatten waarvoor de verweerster op 15 juni 1998 
twee bouwvergunningen had verleend aan de stad Charleroi, de ene voor de voorlopige 
uitbreidingen, de andere voor de aanpassing van het stadion en de wegen in de buurt; dat 
de Raad van State bij arrest van 18 september 2003 beide bouwvergunningen nietig heeft 
verklaard.

Het beslist verder dat uit het voornoemde vernietigingsarrest volgt dat de door de eisers 
aan de verweerster verweten fout bewezen is.

Vervolgens verwerpt  het bestreden arrest,  met hervorming van de beslissing van de 
eerste rechter, de rechtsvordering van de eisers tot vergoeding van de schade ten gevolge 
van de uitbreidingswerken aan het voetbalstadion te Charleroi die de stad Charleroi had 
uitgevoerd op grond van de door de Raad van State vernietigde bouwvergunningen.

Het bestreden arrest motiveert zijn beslissing als volgt:
"Opdat de rechtsvordering (van de eisers) gegrond zou zijn, is het vereist dat de schade 

zich zonder de fout niet had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan of zich in de 
toekomst niet zou kunnen voordoen zoals ze door de naburige eigenaars werd verwacht. 
Met andere woorden, het is vereist dat de fout de rechtstreekse en noodzakelijke oorzaak 
is van de aangevoerde schade, zelfs als ze niet de enige oorzaak ervan is. De bewijslast 
hiervan rust op de (eisers).

(De eisers) tonen niet aan dat er geen nieuwe stedenbouwkundige vergunningen kunnen 
worden afgeleverd met naleving van het rechterlijk gewijsde van de arresten van de Raad 
van State. De (eisers) leveren niet het bewijs dat het bekritiseerde stadion niet had kunnen 
worden afgewerkt zoals dat is gebeurd op grond van bouwvergunningen die de ten tijde 
van de feiten toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften wel in acht genomen zouden 
hebben.

Het kan nochtans niet worden betwist dat er op 28 oktober 2004 een nieuwe steden-
bouwkundige  vergunning  is  afgegeven  en  dat  (de  verweerster)  derhalve  terecht  van 
oordeel is dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade niet bewezen is: zonder 

Pas., 1997, en 19 dec. 2007, AR P.07.1314.F, A.C., 2007, nr 645.
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de aangevoerde fout (onwettige vergunningen),  zou de aangevoerde schade toch opge-
treden zijn zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan".

Derhalve kan de fout van de verweerster niet "worden beschouwd als de noodzakelijke 
en voldoende oorzaak van de door de eisers aangevoerde schade".

Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel de feitenrechter het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband tussen een 

fout en de schade in feite beoordeelt, staat het niettemin aan het Hof na te gaan of hij het 
ontbreken van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade wettig heeft afgeleid 
uit de door hem vastgestelde feiten. De rechter kan niet wettig het bestaan van een oorza-
kelijk verband uitsluiten tenzij hij vaststelt dat de schade zonder de fout toch zou opge-
treden zijn zoals zij zich in concreto heeft voorgedaan.

De rechter kan wettig beslissen dat er geen oorzakelijk verband tussen de fout en de 
schade bestaat wanneer hij vaststelt dat deze zich op dezelfde wijze zou hebben voorge-
daan, indien de verweerder tegen wie de aansprakelijkheidsvordering is ingesteld, zich in 
de feitelijke omstandigheden van het geval zou hebben gedragen overeenkomstig de wet 
en het criterium van de goede huisvader in dezelfde omstandigheden .

Wanneer daarentegen de verweerder tegen wie aansprakelijkheidsvordering is ingesteld 
een openbaar bestuur  is dat  een handeling heeft  verricht  die onwettig  werd  bevonden 
omdat deze door een vormgebrek was aangetast of op een onwettige reden berustte, kan 
de rechter niet wettig het ontbreken van het oorzakelijk verband afleiden uit de overwe-
ging dat het openbaar bestuur dezelfde beslissing had kunnen nemen met inachtneming 
van de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen of zich steunend op adequate 
motieven. Een dergelijke gedachtengang sluit het oorzakelijk verband niet uit tussen een 
werkelijke bestuurshandeling (die welke de eiser op de aansprakelijkheidsvordering aan 
de overheid verwijt) en de schade, maar het oorzakelijk verband tussen een louter hypo-
thetische situatie en de schade.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de litigieuze werken zijn uitge-
voerd op grond van twee bouwvergunningen die de verweerster op 15 juni 1998 aan de 
stad Charleroi had verleend en die nietig verklaard zijn door een arrest van de Raad van 
State van 18 september 2003 waarvan de bewoordingen in het bestreden arrest worden 
overgenomen.  Uit de motivering van dit  arrest van de Raad van State blijkt  dat in de 
bestreden akte geen enkele afwijking van het bijzonder plan van aanleg wordt verleend 
voor de tribune 4 die ten dele in de zone openbare gebouwen gelegen is en dat de voor de 
tribunes voorziene hoogtes deze overschrijden welke artikel 33 van de algemene bouw-
verordening van de stad Charleroi voor de andere gebouwen dan de "openbare gebouwen 
of monumenten"  toestaat,  terwijl  het  litigieuze stadion naar  eigen zeggen  van de stad 
Charleroi een goed was uit haar eigen patrimonium. Bovendien blijkt uit de motivering 
van dat arrest van de Raad van State dat de verweerder een afwijking van het bijzonder 
plan van aanleg en een afwijking van de algemene bouwverordening van de stad Char-
leroi had kunnen toestaan,  indien deze uitdrukkelijk  verantwoord  zouden zijn geweest 
door overwegingen "in verband met het openbaar belang van het project", maar dat de 
vergunningen die afwijkingen niet toestaan en ze derhalve niet verantwoorden. 

Het  bestreden arrest  dat  het  ontbreken van  een oorzakelijk  verband  tussen de fout, 
bestaande in de toekenning van onwettige bouwvergunningen, en de schade die de eisers 
hebben geleden ten gevolge van de verbouwingswerken aan het stadion,  afleidt  uit  de 
overweging dat de eisers "niet het bewijs leveren dat het bekritiseerde stadion niet had 
kunnen worden afgewerkt, zoals dat gebeurd is op grond van een vergunning die de ten 
tijde van de feiten toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften wel in acht genomen 
zou hebben", vergelijkt de concrete situatie van dit geval (waarbij een openbaar bestuur 
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het niet nodig geacht heeft om van zijn beoordelingsvrijheid gebruik te maken om tijdig 
een afwijking toe te staan van het bijzonder plan van aanleg en de algemene bouwveror-
dening) met de hypothetische situatie waarin datzelfde bestuur, op grond van zijn beoor-
delingsvrijheid  en  na  zijn  beslissing  regelmatig  te  hebben  gemotiveerd,  de  litigieuze 
werken  wel  tijdig  zou  hebben  toegestaan  op  grond  van  wettige  stedenbouwkundige 
vergunningen.  Door  die  beslissing sluit  het  arrest  niet  wettig  het  bestaan uit  van  een 
oorzakelijk verband tussen de door de verweerster in de bijzondere omstandigheden van 
de zaak in concreto begane fout en de door de eisers aangevoerde schade.

Het arrest schendt aldus het wettelijk begrip oorzakelijk verband inzake buitencontrac-
tuele  burgerlijke  aansprakelijkheid  (schending van  de artikelen  1382 en 1383 van  het 
Burgerlijk Wetboek).

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de litigieuze werken zijn uitge-

voerd op grond van twee, door de verweerster op 15 juni 1998 aan de stad Char-
leroi  afgegeven  bouwvergunningen  en  dat  die  vergunningen  werden  nietig 
verklaard door een arrest van de Raad van State van 18 september 2003.

Het arrest beslist dat "de vastgestelde fouten (...) niet als de noodzakelijke en 
voldoende  oorzaken  van  de  aangevoerde  schade  kunnen  worden  beschouwd, 
aangezien  de  (eisers)  niet  aantonen  dat  er  geen  nieuwe  stedenbouwkundige 
vergunningen  kunnen  worden  afgeleverd  met  naleving  van  het  rechterlijk 
gewijsde van de arresten van de Raad van State.  De (eisers) leveren niet  het 
bewijs dat het bekritiseerde stadion niet had kunnen worden gerealiseerd zoals 
dat gebeurd is op grond van vergunningen die de ten tijde van de feiten toepasse-
lijke stedenbouwkundige voorschriften wel in acht genomen zouden hebben. Het 
kan nochtans niet worden betwist dat er op 28 oktober 2004 een nieuwe steden-
bouwkundige  vergunning is  afgegeven en dat  de appellanten derhalve terecht 
van oordeel  zijn dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade niet 
bewezen  is:  zonder  de  aangevoerde  fout  (onwettige  vergunningen),  zou  de 
aangevoerde schade toch opgetreden zijn zoals zij zich in concreto heeft voorge-
daan".

Op  grond  van  die  overwegingen  sluit  het  arrest,  dat  de  concrete  situatie 
waarvan het kennis neemt vergelijkt met een hypothetische situatie, namelijk die 
waarin de verweerster wel wettige stedenbouwkundige vergunningen zou hebben 
afgeleverd, niet wettig het bestaan uit van een oorzakelijk verband tussen de fout 
van de verweerster en de schade van de eisers.

Het  arrest  miskent  bijgevolg  het  wettelijk  begrip  oorzakelijk  verband  en 
schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  dit  het  principaal  beroep  van  de 

verweerster gegrond verklaart.
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Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk 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.

18 december  2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 742

1° KAMER - 18 december 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - UITOEFENING - 
VOORWAARDE

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - NAUWE 
BAND TUSSEN TWEE BESLISSINGEN - GEVOLG VAN DE VERNIETIGING VAN ÉÉN BESLISSING

1º De pachter mag zijn recht van voorkoop pas uitoefenen wanneer hij het hem door de 
eigenaar gedane aanbod zonder voorbehoud aanvaardt. (Art. 48, § 1, Pachtwet)

2º De vernietiging van de beslissing die het recht van voorkoop van de verweerder op de 
litigieuze percelen geldig verklaart, strekt zich uit tot de beslissing over de tegenvordering 
tot herstel van die percelen in de vorige staat, wegens de nauwe band die er tussen die  
beslissingen bestaat1.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan waarvan het tweede is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 48, § 1, eerste en tweede lid, van de pachtwet van 7 november 1988;
- artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden  vonnis  wijst  erop  dat  1°)  de  voorlopige  koopakte  "het  onderscheid 

maakte tussen twee kavels waarvan alleen de eerste aan het recht van voorkoop onder-
worpen was, terwijl (...) de overeenkomst aan de exploitant niet de mogelijkheid bood om 

1 Zie Cass., 4 maart 2004, AR C.01.0478.N, A.C., 2004, nr 123.
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zijn recht van voorkoop uit te oefenen op de tweede kavel" en 2°) dat de [verweerders] op 
11 december 2001 "aan de notaris Barthels kennis hebben gegeven van hun beslissing om 
het recht van voorkoop op beide kavels  uit  te oefenen voor  de overeengekomen prijs 
(totale  som van  de  twee  prijzen:  2.053.920  frank)";  vervolgens  beslist  het  bestreden 
vonnis dat "de uitdrukkelijke aanvaarding - voor de totale prijs van de beide kavels - van 
het voordeel van de uitoefening van het recht van voorkoop geldig is". Het beslist aldus 
op alle  gronden  die  geacht  worden  hier  volledig weergegeven  te  zijn  en meer  in  het 
bijzonder op de gronden dat, "indien het, zoals de (eisers) betogen, de rechtsregel zou zijn 
dat de onderhandse koopovereenkomst, die gesloten wordt onder de opschortende voor-
waarde dat het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend, 'te nemen of te laten zou zijn', 
het al te gemakkelijk zou zijn de pachtwet te omzeilen, in zoverre zij aan de pachter een 
recht van voorkoop toekent".

Grieven
Artikel 48, § 1, eerste en tweede lid, van de pachtwet van 7 november 1988 bepaalt dat 

de verkoop van het verpachte goed tussen de verkoper en de pachter voltrokken is zodra 
de aanvaarding van het aanbod tot verkoop door laatstgenoemde binnen een maand na de 
kennisgeving,  ter  kennis  is  gebracht  van  de  notaris.  Onder  het  door  de  pachter  te 
aanvaarden aanbod van verkoop moet worden verstaan de kennisgeving van de inhoud 
van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van 
het recht van voorkoop en waarin enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt.

Uit die bepaling kan worden afgeleid dat de aanvaarding door de pachter in ondubbel-
zinnige  bewoordingen  dient  te  geschieden  en  geen  voorwaarden  of  voorbehoud  mag 
bevatten, en dat de pachter de uitwerking hieraan niet kan ontnemen door de aangeboden 
prijs te betwisten, daarop enige kritiek te uiten of enig bezwaar te maken waardoor hij zijn 
instemming inhoudt. Een antwoord met restricties dat betwistingen bevat of waarin de 
notaris wordt medegedeeld dat de pachter gegadigde is en het goed wil aankopen maar 
een essentieel  bestanddeel van het aanbod of de regelmatigheid  ervan betwist,  kan de 
verkoper ertoe aanzetten een aanbod te wijzigen of te verbeteren maar geeft hem niet het 
recht de overeenkomst te sluiten.

In dezelfde zin leert de algemene verbintenissentheorie dat een aanvaarding die niet 
strikt identiek is met het gedane aanbod de totstandkoming van de overeenkomst uitsluit, 
maar een "tegenaanbod" is dat de oorspronkelijke bieder op zijn beurt dient te aanvaarden 
of te weigeren. Aldus bepaalt artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek dat de verkoop pas 
voltrokken is wanneer er tussen de verkoper en de koper overeenkomst is over de zaak en 
de prijs, wat impliceert dat de gekochte zaak volledig identiek is met die welke te koop 
wordt aangeboden.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat aanvaarding en aanbod niet samenvielen 
maar niettemin verklaart het de aanvaarding door de pachter, zoals zij was geformuleerd, 
geldig, hetzij boven de prijs van het door hem gekregen aanbod. Krachtens artikel 48, §1, 
eerste en tweede lid, van de pachtwet van 7 november 1988 evenwel mag de pachter het 
aanbod alleen aanvaarden zoals het hem gedaan is. Hij mag bij de uitoefening van zijn 
recht van voorkoop niet  boven de prijs van dat aanbod gaan en evenmin mag hij een 
aanbod aanvaarden dat hem niet is gedaan, onverminderd de rechtsmiddelen die de wet 
hem toekent ingeval hij zou oordelen dat hij niettemin het recht heeft om bij de uitoefe-
ning van zijn recht van voorkoop boven de prijs van het gekregen aanbod te gaan.

Het bestreden vonnis, dat verweerders recht van voorkoop geldig verklaart voor alle 
percelen, met inbegrip van die welke niet aangewezen zijn in de onderhandse koopakte, 
schendt derhalve artikel 48, § 1, eerste en tweede lid, van de pachtwet van 7 november 
1988 alsook artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Tweede middel
Krachtens artikel 48, § 1, eerste lid, van de pachtwet van 4 november 1969 

mag de eigenaar het goed slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand 
verkopen nadat hij aan deze laatste de gelegenheid heeft gegeven zijn recht van 
voorkoop uit te oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter kennis van de 
inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-
uitoefening van het recht  van voorkoop en waarbij  enkel  de identiteit  van de 
koper opengelaten wordt. Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop.

Volgens het tweede lid van die bepaling, moet de pachter, als hij het aanbod 
aanvaardt, daarvan aan de notaris kennis geven binnen een maand na de kennis-
geving bepaald in het eerste lid, in welk geval de verkoop overeenkomstig artikel 
1583 van het Burgerlijk Wetboek tussen partijen voltrokken is, zodra de aanvaar-
ding van de pachter ter kennis is gekomen van de notaris.

Bijgevolg kan de pachter zijn recht van voorkoop enkel uitoefenen als hij het 
hem door de eigenaar gedane aanbod zonder voorbehoud aanvaardt.

Uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat
- de verweerder houder was van een pachtrecht op de litigieuze percelen en dat 

hij de eisers de toestemming heeft gegeven om "drie kleine percelen" die ervan 
deel uitmaakten, te bebossen teneinde hen de gelegenheid te geven er te gaan 
jagen;

- de notaris  Barthels aan de verweerder een "afschrift  van een onderhandse 
koopakte voor de litigieuze percelen heeft bezorgd onder de opschortende voor-
waarde van de niet-uitoefening van het recht van voorkoop", dat de kopers de 
eisers  waren,  en  dat  die  "overeenkomst  een  onderscheid  maakte  tussen  twee 
kavels waarbij het recht van voorkoop alleen voor de eerste gold, terwijl de over-
eenkomst aan de exploitant niet de mogelijkheid bood om zijn recht van voor-
koop uit te oefenen op de tweede kavel - die bestond uit de drie, door [de eisers] 
beboste percelen";

- dat de verweerder, die betoogde dat hij de beboste percelen effectief verder 
had geëxploiteerd ondanks de overeenkomst die hij daarover met de eisers had 
gesloten, aan die notaris kennis gegeven heeft van zijn "beslissing om het recht 
van  voorkoop op  beide  kavels  uit  te  oefenen  voor  de  overeengekomen  prijs 
(totale som van de twee prijzen: 2.053.920 frank").

Het bestreden vonnis dat vaststelt dat het door de eisers gedane aanbod van 
verkoop geen betrekking had op de kavel met de beboste percelen en dat niet 
vaststelt dat het antwoord van de verweerder, in de bewoordingen waarin het was 
gesteld, neerkomt op een aanbod tot aankoop van die percelen, waarbij hij zijn 
aanvaarding koppelt  aan zijn aanvaarding van het  aanbod tot verkoop van de 
niet-beboste percelen, zonder hiervan echter een voorwaarde te maken, verant-
woordt zijn beslissing dat de verweerder zijn recht van voorkoop rechtsgeldig op 
de litigieuze percelen heeft uitgeoefend, niet naar recht.

Het middel is gegrond.
De  vernietiging  van  de  beslissing  waarbij  het  recht  van  voorkoop  van  de 
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verweerder op de litigieuze percelen geldig verklaard wordt, strekt zich uit tot de 
beslissing over de tegenvordering tot herstel van die percelen in de vorige staat 
wegens de nauwe band die er tussen die beslissingen bestaat.

Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste middel dat niet tot ruimere 

cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het het recht van voorkoop van de 

verweerder op het geheel van de percelen kadastraal bekend onder sectienummer 
235B en 235C, geldig verklaart en uitspraak doet over de tegenvordering van de 
verweerder tot herstel van die percelen in de vorige staat.

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, 

zitting houdende in hoger beroep.

18 december 2008 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever: 
mevr.Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 743

1° KAMER - 18 december 2008

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - HANDELINGEN, DOOR DE SCHULDENAAR 
VERRICHT MET DE MEDEWERKING, MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE COMMISSARIS INZAKE 
OPSCHORTING - FAILLISSEMENT - BOEDELSCHULDEN VAN HET FAILLISSEMENT - DOEL - GEVOLG 
VOOR DE ZEKERHEDEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - CONCESSIEGEVER - VERDERE 
UITVOERING VAN DE CONCESSIEOVEREENKOMST - AKKOORD VAN DE COMMISSARIS INZAKE 
OPSCHORTING - FAILLISSEMENT - GEVOLG VOOR DE ZEKERHEDEN

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
SCHULDEISERS VAN DE BOEDEL VAN HET FAILLISSEMENT - RECHTEN OP DE GOEDEREN WAAROP EEN 
BIJZONDER VOORRECHT RUST - VOORWAARDE

4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - 
FAILLISSEMENT - SCHULDEISERS VAN DE BOEDEL VAN HET FAILLISSEMENT - RECHTEN OP DE 
GOEDEREN WAAROP EEN BIJZONDER VOORRECHT RUST - VOORWAARDE

5º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - KOSTEN 
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TOT BEHOUD VAN DE ZAAK - BEGRIP

1º  De  opzet  van  artikel  44,  tweede  lid,  van  de  wet  van  17  juli  1997  bestaat  erin  de 
handelsbetrekkingen met de schuldenaar tijdens de periode van voorlopige opschorting 
aan  te  moedigen  en  aldus  de  normale  voortzetting  van  de  activiteiten  van  de  
onderneming te vrijwaren; dat heeft niet tot gevolg dat de schuldeisers die tijdens die  
periode van opschorting met de schuldenaar in de akkoordprocedure overeenkomsten 
hebben gesloten met de medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake 
opschorting,  een  algemeen  voorrecht  krijgen  op  het  gehele  vermogen  van  de 
schuldenaar dat voorrang heeft op alle zekerheden en alle bijzondere voorrechten van de 
overige schuldeisers  (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 
akkoord).

2º  De concessiegever die de concessieovereenkomst  tijdens de voorlopige opschorting 
met  het  akkoord  van  de  commissaris  inzake  opschorting  verder  heeft  uitgevoerd, 
beschikt op de waarde van de handelszaak van de failliete concessiehouder niet over 
een absoluut recht van voorrang op de rechten van de schuldeiser die de handelszaak in  
pand heeft (Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord).

3º en 4° De schuldeisers van de boedel van het faillissement kunnen enkel aanspraak 
maken op rechten op de goederen waarop een bijzonder voorrecht rust en die zich niet in 
de boedel bevinden, als zij aantonen dat hun schuldvordering betrekking heeft op kosten  
die tot behoud of tegeldemaking van het met een voorrecht belaste goed zijn gemaakt.  
(Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord; Art. 20, 4°, 
Hypotheekwet).

5º Kosten die niet zijn gemaakt tot behoud van bepaalde en in het patrimonium van de 
schuldenaar  identificeerbare  roerende goederen,  zijn  geen kosten tot  behoud van de 
zaak1 (Art. 20, 4°, Hypotheekwet).

(D'IETEREN n.v. e.a. T. L., DELTA LLOYD BANK n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0491.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 11, § 1, 12, 13, 15, § 1, 19, eerste lid, 28, eerste en tweede lid, en 44, 

tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- de artikelen 20, 3°, en 20, 4°, van de hypotheekwet van 16 december 1851;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van 

een  handelszaak,  het  endossement  en  het  in  pand  geven  van  de  factuur  alsmede  de 
aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing

1 Cass., 24 april 1986, AR 7350, A.C., 1986, nr 523.
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Het arrest stelt de feiten en de antecedenten van de zaak vast als volgt:
"Het geschil heeft betrekking op verschillende schuldvorderingen betreffende overeen-

komsten die zijn uitgevoerd gedurende de periode van voorlopige opschorting van beta-
ling die bij beslissing van 2 juni 1999 aan de vennootschap Garage Auto Kelly is toege-
kend voor de opening van haar faillissement. Het beroepen vonnis beslist dat die schuld-
vorderingen krachtens artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord boedelschulden zijn van het faillissement van de naamloze vennoot-
schap  Garage  Auto Kelly,  tot  beloop  van  respectievelijk  de voorlopige  bedragen  van 
118.835,02 euro, 27.876,06 euro en 14.759,61 euro maar dat 'die boedelschulden niet aan 
(de tweede verweerster) kunnen worden tegengeworpen in haar hoedanigheid van pand-
houdende schuldeiser op de handelszaak'. De (eiseressen) vorderen de wijziging van het 
beroepen vonnis teneinde bij voorrang op alle overige schuldeisers, met inbegrip van de 
hypothecaire, pandhoudende of bijzonder bevoorrechte schuldeisers, te worden betaald. 
(De derde eiseres) vraagt vooraf dat het bedrag van haar schuldvordering op het definitief 
bedrag van 16.760,92 euro zou worden vastgesteld".

Het arrest erkent dat de schuldvorderingen van de drie eiseressen tot beloop van respec-
tievelijk 118.835,02 euro, 27.876,06 euro en 14.759,61 euro boedelschulden van het fail-
lissement zijn (de schuldvordering van de derde eiseres is hierbij definitief en niet provisi-
oneel geraamd).

Vervolgens zegt het arrest,  met  bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, 
voor  recht  dat  "die  boedelschulden  niet  aan  (de  tweede  verweerster)  kunnen  worden 
tegengeworpen in haar hoedanigheid van schuldeiser die de handelszaak in pand heeft" en 
veroordeelt het de drie eiseressen hoofdelijk in de appelkosten.

Het arrest motiveert die beslissing als volgt:
"Volgens de (eiseressen) volgt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 17 

juli 1997 dat het tweede lid van artikel 44 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin 
bedoelde  schuldvorderingen  voorrang  hebben  op  die  van  de  schuldeisers  met  een 
bijzonder voorrecht. Zij baseren zich daartoe op de verwerping van drie amendementen 
die ertoe strekten het betrokken lid weg te laten omdat, in de geest van de stellers ervan, 
de voorgestelde tekst 'een gigantisch superbevoorrecht passief zal doen ontstaan dat voor-
rang zal hebben op de rechten van het personeel, enerzijds, en van de hypothecaire, pand-
houdende  en  bijzonder  bevoorrechte  schuldeisers,  anderzijds'.  Nochtans  moet  worden 
vastgesteld dat de parlementaire voorbereiding op dat punt niet vrij van tegenspraken is en 
dat ze uitspraken bevat die in strijd zijn met het standpunt (van de eiseressen) (...). Het is 
dus gewaagd hieruit verregaande conclusies te trekken zodat er, bij ontstentenis van enige 
bepaling die aan de definitieve tekst de draagwijdte toekent die de stellers van de amende-
menten daaraan meenden te kunnen toekennen, geen enkele reden is om aan te nemen dat 
de  verwerping  van  die  amendementen  betekent  dat  het  de  opzet  van  de  wetgever  is 
geweest dat artikel 44, tweede lid, ten voordele van de aldaar opgesomde schuldeisers een 
bevoorrecht passief met voorrang op de overige schuldeisers zou doen ontstaan of dat het 
bestaan van een dergelijk passief tot het wezen zelf van het akkoord zou behoren; Uit de 
bewoordingen van artikel 44, tweede lid, dat de handelingen die in de akkoordprocedure 
zijn verricht door de schuldenaar onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden, gelijkstelt 
met handelingen van de curator en dat naar het reeds bestaande rechtsbegrip boedelschuld 
van het faillissement verwijst, volgt dat de wet de traditionele beginselen die van toepas-
sing  zijn  op  de  door  toedoen  van  de  curator  na  het  faillissement  ontstane  schulden, 
waarbij  de schuldeisers in de regel geen voorrang hebben op de houders van zakelijke 
zekerheden of bijzondere voorrechten, gewoon heeft uitgebreid tot de handelingen van de 
schuldenaar in de akkoordprocedure. Eveneens tevergeefs voeren de (eiseressen) aan dat 
hun  schuldvorderingen  aan  de  schuldeiser  die  de  handelszaak  in  pand  heeft,  kunnen 
worden tegengeworpen en op zijn schuldvordering voorrang hebben, aangezien ze even-
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eens strekken tot behoud van het gehele vermogen van de schuldenaar in de akkoordpro-
cedure, met inbegrip van dat waarop een bijzonder voorrecht rust, daar zij niet aantonen 
hoe (de tweede verweerster) voordeel zou hebben gehaald uit overeenkomsten waaruit de 
litigieuze schuldvorderingen zijn ontstaan, aangezien artikel 44, tweede lid, geen enkel 
vermoeden van een dergelijk voordeel invoert (...). Gesteld trouwens dat dit zo zou zijn, 
dan nog zou het daarmee corresponderende voorrecht in de huidige stand van de wetge-
ving enkel kunnen worden uitgeoefend op een welbepaald roerend goed, en niet op een 
handelszaak. Terecht beslissen de eerste rechters aldus dat de litigieuze schuldvorderingen 
geen voorrang hadden op die van (de tweede verweerster)".

Grieven
Uit de vaststellingen van het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 

slaan volgt dat de eiseressen, en meer bepaald de eerste eiseres, de uitvoering van voor de 
akkoordperiode  gesloten  verkoopconcessie-  en verhuurovereenkomsten  met  betrekking 
tot voertuigen hebben voortgezet onder de vorm van de levering van voertuigen die in 
bewaring werden gegeven bij de vennootschap Garage Auto Kelly, eerste verweerster, die 
toen in een akkoordprocedure betrokken was, en zulks met het akkoord van de commis-
saris inzake opschorting, dat die voertuigen door de eerste verweerster zijn verkocht en 
dat de met de waarde van de verkochte voertuigen overeenstemmende schuldvorderingen 
van de eiseressen onbetaald zijn gebleven.

Eerste onderdeel
1. Artikel 9, § 1, eerste lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 

akkoord luidt als volgt: "Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar worden toege-
staan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn 
onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen 
leiden tot het ophouden van betalen" Volgens artikel 9, § 2, van die wet "kan het akkoord 
alleen worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden 
gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt. De te verwachten rentabiliteit 
dient de mogelijkheid van een financieel herstel van de onderneming aan te tonen".

Artikel  11,  §  1,  van  dezelfde  wet  bepaalt  het  volgende:  "De  schuldenaar  die  het 
akkoord aanvraagt, richt een verzoekschrift tot de rechtbank van koophandel. Hij voegt bij 
zijn verzoekschrift:  1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek is 
gegrond en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden van artikel 9 voldaan is"; Artikel 12 van 
voornoemde  wet  luidt  als  volgt:  "De  koopman  kan  niet  worden  failliet  verklaard  en, 
indien het een vennootschap betreft, kan deze niet worden ontbonden, zolang de recht-
bank geen uitspraak heeft gedaan over de ingediende akkoordaanvraag". Volgens artikel 
13, tweede lid, van de wet "mag geen enkele tegeldemaking van roerende of onroerende 
goederen van de schuldenaar ingevolge de uitoefening van een middel van tenuitvoerleg-
ging geschieden tot de beslissing bedoeld in artikel 15", waarvan de eerste paragraaf in de 
volgende  bewoordingen  is  gesteld:  "Indien  voldaan  is  aan  de voorwaarden  gesteld  in 
artikel 9, is er geen sprake van kennelijke kwade trouw en de rechtbank op grond van een 
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel of gedeel-
telijk kan worden gehandhaafd,  kent deze een voorlopige opschorting van betaling toe 
voor een observatieperiode die niet langer mag zijn dan zes maanden. In haar beslissing 
wijst de rechtbank een of meer commissarissen inzake opschorting aan (...). De rechtbank 
kan bepalen dat de schuldenaar geen daden van bestuur of beschikking mag verrichten 
zonder machtiging van de commissaris  inzake opschorting.  Handelt  de schuldenaar in 
strijd met dit voorschrift, dan kunnen deze handelingen aan de schuldeisers niet worden 
tegengeworpen". Artikel 19, eerste lid, van de wet luidt als volgt: "De commissaris inzake 
opschorting wordt door de rechtbank aangewezen en wordt ermee belast de schuldenaar 
bij te staan bij het bestuur, onder toezicht van de rechtbank".
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Artikel  28,  eerste  en tweede  lid,  van de wet  bepaalt  het  volgende:"  Het vonnis  tot 
toekenning van voorlopige opschorting maakt geen einde aan de overeenkomsten gesloten 
voor  die  datum.  Elk beding van  een  overeenkomst,  en  inzonderheid  een  ontbindende 
voorwaarde,  volgens  hetwelk  de  ontbinding  van  de  overeenkomst  alleen  al  geschiedt 
doordat een akkoord is aangevraagd of verkregen, blijft zonder gevolg. De strafbedingen 
die ertoe strekken op forfaitaire wijze de potentiële schade te dekken geleden door het niet 
nakomen van de hoofdverbintenis, blijven tijdens de observatieperiode zonder gevolg".

Artikel 29, eerste lid, is in de volgende bewoordingen gesteld: "Gedurende de periode 
waarin de voorlopige opschorting van toepassing is, stelt de schuldenaar een herstel- of 
betalingsplan  op  (...).  In  voorkomend  geval  staat  de  door  de  rechtbank  aangestelde 
commissaris  inzake  opschorting  de  schuldenaar  bij  met  het  opstellen  van  het  plan". 
Krachtens artikel 33 beslist de rechtbank of een definitieve opschorting kan worden toege-
staan. Hierover brengen de schuldeisers van de schuldenaar die het akkoord heeft aange-
vraagd krachtens artikel 34 hun stem uit.

Uit het geheel van die bepalingen blijkt dat de wetgever de voortzetting van de activi-
teiten van de schuldenaar als een wezenlijke voorwaarde voor het gerechtelijk akkoord 
heeft  beschouwd met de bedoeling het herstel van zijn financiële toestand mogelijk te 
maken. De voorzetting van de activiteiten en van de lopende contracten, met de bijstand, 
de machtiging of de medewerking van de commissaris inzake opschorting doet noodzake-
lijkerwijs voor de schuldenaar in de akkoordprocedure nieuwe schulden ontstaan jegens 
de  medecontractanten  wier  handelingen  die  voortzetting  van  de  activiteiten  mogelijk 
maken.

II. Artikel 20, 4°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 bepaalt dat de kosten die 
tot  behoud van  de zaak gemaakt  zijn,  schuldvorderingen  zijn  die  bevoorrecht  zijn  op 
bepaalde roerende goederen.

Artikel 44, eerste lid, van de wet van 17 juli 1997 luidt als volgt: "Indien de schulde-
naar failliet wordt verklaard in de loop van de akkoordprocedure, komen de schuldeisers 
die in de opschorting betrokken zijn hierin op voor het deel dat zij nog niet ontvangen 
hebben, en komen, onverminderd de rechten bedoeld in het volgende lid, in samenloop 
met de nieuwe schuldeisers". Volgens het tweede lid van dat artikel "worden handelingen 
door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging 
of bijstand van de commissaris inzake opschorting, bij faillissement beschouwd als hande-
lingen van de curator, waarbij  de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan 
gelden als boedelschulden van het faillissement".

De wetgever heeft hiermee de voortzetting willen aanmoedigen van de activiteiten van 
de onderneming die een aanvraag tot gerechtelijk akkoord heeft ingediend. Het tweede lid 
van de bovenaangehaalde bepaling impliceert bijgevolg dat artikel 20, 4°, van de hypo-
theekwet niet wordt toegepast op de schuldvorderingen die ontstaan zijn uit handelingen 
die de onderneming gedurende de akkoordperiode heeft  verricht met de medewerking, 
machtiging of bijstand van de commissaris  inzake opschorting.  Het impliceert  daaren-
tegen  dat  die  schuldvorderingen  als  schuldvorderingen  van  de boedel  moeten  worden 
omschreven en bovendien dat zij wegens de specifieke aard van de akkoordprocedure een 
volstrekte voorrang genieten. Deze voorrang die gedurende de akkoordperiode is vastge-
legd, slaat bijgevolg op het gehele vermogen van de schuldenaar en waarborgt dat die 
schuldvorderingen bij voorrang betaald worden ingeval de schuldenaar failliet gaat. Die 
voorrang levert een specifiek voorrecht op. Het absolute karakter en de omvang van deze 
voorrang volgen hieruit dat de hier bedoelde schuldvorderingen zijn toegestaan met de 
bedoeling het economisch herstel van de schuldenaar die een gerechtelijk akkoord heeft 
aangevraagd, in de hand te werken en diens vermogen te vrijwaren in het voordeel van al 
de overige schuldeisers.  De omstandigheid dat dit doel uiteindelijk niet wordt  bereikt, 
omdat de schuldenaar die het akkoord heeft aangevraagd, achteraf failliet verklaard wordt, 
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heeft niet tot gevolg dat die absolute voorrang die een specifiek voorrecht doet ontstaan, 
in de regel niet kan worden tegengeworpen aan de schuldeisers die over een zekerheid of 
een bijzonder voorrecht beschikken, of dat zij aan hen enkel kan worden tegengeworpen 
in de mate waarin de in artikel  44, tweede lid, van de wet  van 17 juli 1997 bedoelde 
schulden zijn aangegaan om de kosten voor het behoud van een bepaalde zaak van de 
schuldenaar te dekken, zodat alleen artikel 20, 4°, van de hypotheekwet van 16 december 
1851 van toepassing zou zijn.

III.  Het arrest,  dat  beslist  dat  de schuldvorderingen van de eiseressen, die onder de 
regeling van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 vallen, geen voorrang 
hebben op de schuldvordering van  de tweede verweerster,  die  gedekt  wordt  door  een 
pandrecht op de handelszaak van de eerste verweerster, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht en schendt artikel 44, tweede lid, van die wet.

Het arrest dat geen acht slaat op de bedoeling van de wetgever, namelijk de aanmoedi-
ging  van  de  voortzetting  van  de  activiteiten  van  de  schuldenaar  die  het  gerechtelijk 
akkoord aanvraagt en die het bestaan verantwoordt van een volstrekte voorrang ten voor-
dele van de schuldeisers die de regeling van het bovenaangehaalde artikel 44, tweede lid, 
genieten, alsook de mogelijkheid om deze aan alle overige schuldeisers tegen te werpen, 
schendt bovendien de artikelen 9, § 1, eerste lid, en 2, 11, § 1, 12, 15, § 1,19, eerste lid, 
28, eerste en tweede lid, 29, § 1, eerste lid, 33 en 34 van de wet van 17 juli 1997 betref-
fende het gerechtelijk akkoord.

Het arrest dat weigert aan te nemen dat de bij artikel 44, tweede lid, van die wet inge-
voerde  voorrang een algemeen  voorrecht  is  dat  slaat  op het  gehele  vermogen  van  de 
schuldenaar in de akkoordprocedure en aldus impliciet toepassing maakt van artikel 20, 
4°, van de hypotheekwet van 16 december 1851, krachtens hetwelk de voor het behoud 
van de zaak gemaakte kosten bevoorrechte schuldvorderingen zijn op bepaalde roerende 
goederen, maakt een verkeerde toepassing van die bepalingen en schendt deze bijgevolg 
eveneens.

Tweede onderdeel (subsidiair)
1. Artikel 1 van de wet van 25 oktober 1919 bepaalt dat de handelszaak, onder de bij 

deze wet bepaalde omstandigheden, in pand kan worden gegeven. Artikel 2 van dezelfde 
wet bepaalt dat de in pand gegeven handelszaak het geheel der waarden omvat die de 
handelszaak uitmaken, met name de klandizie en de handelsinrichting. Daaruit volgt dat 
overeenkomsten,  zoals  koopconcessies,  huurovereenkomsten  of  overeenkomsten  van 
bewaargeving,  die de grondslag zelf vormen van het aantrekken en het behoud van de 
klandizie alsook van de handelsinrichting van de betrokken onderneming,  noodzakelijk 
zijn voor de waardering of het behoud van de handelszaak van deze onderneming, wat 
impliceert dat de schuldeiser die genoemde handelszaak in pand heeft, daaruit noodzake-
lijkerwijs  voordeel  haalt.  Artikel  20,  4°,  van de hypotheekwet  van 16 december  1851 
bepaalt dat de kosten tot behoud van de zaak gemaakt bevoorrechte schuldvorderingen op 
bepaalde roerende goederen zijn.

De omstandigheid dat de concessiegever tijdens de periode waarin het akkoord loopt de 
verbintenissen die zijn ontstaan uit een vroegere koopconcessie- of huurovereenkomst, dat 
wil zeggen de levering in de vorm van bewaargevingen aan de concessiehouder van de 
goederen voorwerp van deze concessie, verder uitvoert volgens een met de commissaris 
inzake opschorting gesloten akkoord, vormt de grondslag zelf van de voorzetting van de 
activiteiten van de concessiehouder, die de bestaansreden van zijn handelszaak zijn.

Daaruit volgt dat de schuldvordering die is ontstaan uit de verdwijning van de aldus 
geleverde goederen, noodzakelijkerwijze in verband staat met het bestuur van de boedel 
gedurende de periode van het  akkoord,  op grond  dat  deze levering een noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor de waardering of het behoud van de op dat ogenblik geëxploi-
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teerde handelszaak.
Artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997, voor zover nodig in samenhang met 

artikel  20,4°,  van de hypotheekwet,  verleent  bijgevolg aan de schuldvordering van de 
concessiegever,  die  de  concessieovereenkomst  met  het  akkoord  van  de  commissaris 
inzake opschorting verder heeft uitgevoerd, een volstrekte voorrang, althans op de waarde 
van de handelszaak van de concessiehouder, ten aanzien van de schuldvordering van de 
pandhoudende schuldeiser op deze handelszaak.

De eiseressen hadden in hun conclusie het volgende vermeld:
"Ten slotte, ook al zou ervan worden uitgegaan dat de [eerste eiseres], om het bij artikel 

44,  tweede  lid,  van  de wet  van  17 juli  1997 ingevoerde  voorrecht  te  genieten,  moet 
aantonen dat het sluiten van de overeenkomsten van bewaargeving in verband staat met 
het  bestuur  van  de  boedel  en  een  opzettelijke  handeling  van  de  commissaris  inzake 
opschorting vormt, dan nog zou moeten worden erkend dat dit bewijs te dezen is geleverd.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat, indien de [eerste eiseres] zou hebben geweigerd 
bepaalde voertuigen in bewaring te geven  bij  haar concessiehouder,  het  voor  laatstge-
noemde  zeer  snel  onmogelijk  zou  zijn  geworden  een  normale  handelsactiviteit  uit  te 
oefenen.  De  naamloze  vennootschap  Garage  Auto  Kelly  zou  geen  enkele  klant  meer 
hebben gehad en zij  zou spoedig failliet  gegaan zijn. Het verband tussen de litigieuze 
contracten en het bestuur van de boedel kan dus moeilijk worden betwist.

Vervolgens - en wat veel essentiëler is - moet worden opgemerkt dat alle contracten 
van bewaargeving door de commissaris  inzake opschorting met  kennis  van zaken zijn 
mede-ondertekend. In een dergelijke context heeft het geen enkele zin om, op grond dat 
de commissaris inzake opschorting zich niet zoals een curator verbonden heeft, te willen 
betwisten dat de uit de 'bewaargevingsbons' ontstane schuldvorderingen schulden van de 
boedel zijn, en ontneemt een dergelijke betwisting elke uitwerking aan artikel 44, tweede 
lid, van de wet van 17 juli 1997".

Het arrest beperkt zich ertoe te vermelden dat de eiseressen niet aantonen welk voor-
deel de tweede verweerster zou hebben gehaald uit de overeenkomsten waaruit de litigi-
euze schuldvorderingen zijn ontstaan, en doet geen uitspraak over het verband tussen de 
litigieuze  contracten  en  het  bestuur  van  de  onderneming,  dat  de  uitoefening  van  de 
normale  handelsactiviteiten  van  de  concessiehoudende  onderneming,  impliceert  en  de 
daardoor gevormde toekomstige boedel van de later faillietverklaarde onderneming. Het 
antwoordt derhalve niet op het omstandig betoog in de conclusie van de eiseressen en 
schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

In zoverre het arrest aldus zou worden uitgelegd dat de door de eiseressen aangevoerde 
omstandigheden, namelijk het noodzakelijk verband tussen de voorzetting van de bewaar-
geving van de voertuigen bij de eerste verweerster, concessiehouder, en de voorzetting 
van haar handelsactiviteiten, die het voorwerp vormen van het bestuur van de onderne-
ming en dus van de toekomstige boedel, geenszins impliceren dat de tweede verweerster, 
die een voorrecht bezit op de bedoelde handelszaak die ze in pand heeft, enigerlei voor-
deel heeft verkregen, en dat die omstandigheden de toepassing niet kunnen verantwoorden 
van  de in  artikel  44,  tweede  lid,  van  de wet  van  17 juli  1997 vastgelegde  voorrang, 
schendt het die bepaling, voor zover nodig in samenhang met artikel 20, 4°, van de Hypo-
theekwet.

Het schendt bovendien de artikelen 1 en 2 van de wet van 25 oktober 1919, aangezien 
het ontkent dat de in pand gegeven handelszaak het geheel van de waarden omvat die de 
handelszaak uitmaken, met name de klandizie en de handelsinrichting.

II. Artikel 20, 3°, van de hypotheekwet van 16 december 1851 bepaalt dat de schuld-
vordering van de pandhoudende schuldeiser bevoorrecht is op het pand dat zich in het 
bezit van de schuldeiser bevindt. Artikel 1 van de wet van 25 oktober 1919 bepaalt dat de 
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handelszaak,  onder  de  bij  deze  wet  bepaalde  omstandigheden,  in  pand  kan  worden 
gegeven. Artikel 2 van dezelfde wet bepaalt dat het pand het geheel der waarden omvat 
die de handelszaak uitmaken, met name de klandizie, het uithangbord, de handelsinrich-
ting, de merken, het recht op de huurceel, het meubilair van het magazijn en het gereed-
schap, dat alles behoudens strijdig beding, en dat het pand de aanwezige voorraad opge-
slagen waarden mag omvatten tot een bedrag van 50 t.h. hunner waarde.

Het arrest dat beslist dat de als bijzonder voorrecht aangemerkte voorrang, waarop de 
eiseressen zich beroepen op grond van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997, 
niet kan worden erkend op grond dat het ermee corresponderende voorrecht in de huidige 
stand van de wetgeving enkel kan worden uitgeoefend op een welbepaald roerend goed, 
en dat overigens de aldus bedoelde wettelijke bepaling niet aanwijst, terwijl de artikelen 1 
en 2 van de wet  van 25 oktober  1919 het bestaan erkennen van een voorrecht  op de 
handelszaak die bestaat uit het geheel van de waarden die haar omvatten, met name haar 
klandizie  en haar handelsinrichting,  welk geheel  onderscheiden is van een welbepaald 
roerend goed, schendt eveneens die bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 

akkoord, bepaalt dat handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordproce-
dure  verricht  met  medewerking,  machtiging  of  bijstand  van  de  commissaris 
inzake opschorting, bij faillissement worden beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden 
als boedelschulden van het faillissement.

Deze  bepaling  is  bedoeld  om  de  handelsbetrekkingen  met  de  schuldenaar 
tijdens  de  periode  van  voorlopige  opschorting  aan  te  moedigen  en  aldus  de 
normale voortzetting van de activiteiten van de onderneming te vrijwaren.

Zij  heeft  niet  tot  gevolg  dat  de  schuldeisers  die  met  de  schuldenaar  in  de 
akkoordprocedure overeenkomsten hebben gesloten met de medewerking, mach-
tiging  of  bijstand  van  de  commissaris  inzake  opschorting,  op  het  gehele 
vermogen van de verweerder een algemeen voorrecht krijgen dat voorrang heeft 
op alle zekerheden en alle bijzondere voorrechten van de overige schuldeisers.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest dat niet betwist dat de schuldvorderingen van de eiseressen boedel-

schulden zijn in de zin van artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997, 
was niet gehouden te antwoorden op de in het middel weergegeven conclusie 
waarin de eisers poogden te verantwoorden dat de voorwaarden voor de toepas-
sing van die wetsbepaling vervuld waren.

Om de  in  het  antwoord  op  het  eerste  onderdeel  van  het  middel  vermelde 
redenen  beschikt  de  concessiegever  die  de  concessieovereenkomst  tijdens  de 
voorlopige opschorting met het akkoord van de commissaris inzake opschorting 
verder  heeft  uitgevoerd,  op  de  waarde  van  de  handelszaak  van  de  failliete 
concessiehouder niet over een absoluut recht van voorrang op de rechten van de 
pandhoudende schuldeiser op die handelszaak.
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De schuldeisers van de failliete boedel kunnen enkel rechten laten gelden op 
de goederen waarop een bijzonder voorrecht rust en die zich niet in de boedel 
bevinden, als zij aantonen dat hun schuldvordering betrekking heeft op kosten, 
die zijn gemaakt voor het behoud of de tegeldemaking van het aldus met een 
voorrecht belaste goed.

Kosten die niet zijn gemaakt voor het behoud van bepaalde en in het patrimo-
nium van de schuldenaar identificeerbare roerende goederen, zijn geen kosten tot 
behoud van de zaak in de zin van artikel 20, 4°, van de Hypotheekwet.

Het arrest oordeelt dat de eiseressen "niet aantonen hoe [de tweede verweer-
ster] voordeel heeft gehaald uit overeenkomsten waaruit de litigieuze schuldvor-
deringen zijn ontstaan, aangezien artikel 44, tweede lid, geen enkel vermoeden 
van een dergelijk voordeel invoert" en dat "zelfs aangenomen dat dit het geval 
zou zijn, het daarmee corresponderende voorrecht  in de huidige stand van de 
wetgeving  alsdan  enkel  zou  kunnen  worden  uitgeoefend  op  een  welbepaald 
roerend goed, wat niet het geval is met een handelszaak". Het verantwoordt aldus 
naar recht zijn beslissing dat de schuldvorderingen van de eiseressen geen voor-
rang hebben op die van de tweede verweerster.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt  de eiseressen in de kosten; zegt dat  er geen grond is om de in 

artikel  1022 van het  Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding 
hierin op te nemen.

18 december 2008 – 1° kamer  –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr.  Regout  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-
generaal – Advocaten:  mrs. Mahieu en Kirkpatrick.
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1° KAMER - 18 december 2008

1º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - EISER OP DE TEGENVORDERING - 
ANDERE HOEDANIGHEID DAN DIE OP DE HOOFDVORDERING - ONTVANKELIJKHEID

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VAN GOEDEREN 
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN OF EX-ECHTGENOTEN - ONVERDEELDHEID - VERDELING - 
VORDERINGEN - RECHTER - KENNISNEMING VAN DE VORDERINGEN - OMVANG

3º NOTARIS - VAN GOEDEREN GESCHEIDEN ECHTGENOTEN OF EX-ECHTGENOTEN - 
ONVERDEELDHEID - VERDELING - VORDERINGEN - AANWIJZING VAN DE MET DE VERDELING 
BELASTE NOTARIS - KENNISNEMING VAN DE VORDERINGEN - OMVANG

4º ONVERDEELDHEID - VAN GOEDEREN GESCHEIDEN ECHTGENOTEN OF EX-ECHTGENOTEN - 



Nr. 744 - 18.12.08 HOF VAN CASSATIE 3129 

VERDELING - VORDERINGEN - RECHTER - AANWIJZING VAN DE MET DE VERDELING BELASTE 
NOTARIS - KENNISNEMING VAN DE VORDERINGEN - OMVANG

5º VERDELING - VAN GOEDEREN GESCHEIDEN ECHTGENOTEN OF EX-ECHTGENOTEN - 
ONVERDEELDHEID - VORDERINGEN - RECHTER - AANWIJZING VAN DE MET DE VERDELING BELASTE 
NOTARIS - KENNISNEMING VAN DE VORDERINGEN - OMVANG

1º De omstandigheid dat de eiser op de tegenvordering niet in dezelfde hoedanigheid in de  
zaak is betrokken als op de hoofdvordering, heeft geen invloed op de ontvankelijkheid 
van zijn rechtsvordering (Artt. 14 en 17, Ger.W.).

2º, 3°,  4° en 5° De rechter  die de verdeling heeft  bevolen en de daartoe aangewezen 
notarissen dienen niet noodzakelijk kennis te nemen van alle vorderingen betreffende de 
eigen  goederen  van  de  van  goederen  gescheiden  echtgenoten  of  ex-echtgenoten  
waartussen onverdeeldheid bestaat.  (Artt.  815 en 1446 tot  1469,  B.W.;  Artt.  1207 tot 
1225, Ger.W.).

(S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0414.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 29 januari 2004 en 20 april 

2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert zeven middelen aan waarvan het eerste, het tweede, het derde en 

het zevende als volgt zijn gesteld:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de  artikelen  815,  1405,  2°,  1427  tot  1450  en  1466  tot  1469  van  het  Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 14, 17, 628, 2°, 1138, 2°, en 1207 tot 1255 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 20 april 2005 verklaart  het incidenteel beroep van de eiser 

ontvankelijk, in zoverre het subsidiair strekte tot wijziging van het vonnis dat zijn tegen-
vordering betreffende de vergoeding wegens bewoning niet ontvankelijk verklaart wegens 
aanhangigheid, verklaart het niet gegrond en verklaart de vordering van de eiser "tot beta-
ling van een vergoeding wegens bewoning van de echtelijke woning tijdens de echtschei-
dingsprocedure niet  ontvankelijk  wegens  gebrek aan hoedanigheid in dit  geschil".  Het 
beslist aldus op alle gronden die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, inzon-
derheid op de volgende gronden:

"Het hof [van beroep] beslist in zijn arrest van 29 januari 2004 dat de bij dagvaarding 
van 21 maart 2001 ingeleide zaak gegrond is op de schuldbekentenis en los staat van de 
vordering tot vereffening-verdeling;
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Het hof [van beroep] stelt tevens vast dat [de eiser] in de zaak betrokken was als schul-
denaar van een schuldbekentenis en niet als echtgenoot van [de verweerster];

Gelet hierop dient het enkel uitspraak te doen over de op de schuldbekentenis gegronde 
vordering tot terugbetaling van de lening en over de daarmee samenhangende vorderingen 
tussen eigen vermogens;

Aangezien [de eiser] niet in zijn hoedanigheid van echtgenoot [van de verweerster] in 
de zaak betrokken was, is zijn vordering tot betaling van een vergoeding wegens bewo-
ning  van  de  echtelijke  woning  tijdens  de  echtscheidingsprocedure  niet  ontvankelijk, 
aangezien zij in zijn hoedanigheid van echtgenoot is ingesteld".

Grieven
Eerste onderdeel
Te dezen betoogde de eiser binnen het kader van zijn tegenvordering dat hij een exclu-

sief eigendomsrecht bezat op het te Lasne gelegen goed en wilde hij de verweerster doen 
veroordelen om hem een vergoeding te betalen wegens bewoning van dat eigen goed 
tijdens het echtscheidingsgeding, welke vergoeding hij verrekend wilde zien met de aan 
de eiseres verschuldigde sommen.

Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek is de vordering in rechte ontvanke-
lijk wanneer de eiser hoedanigheid en belang heeft om in rechte op te treden; de hoeda-
nigheid is de bevoegdheid op grond waarvan een persoon de vordering in rechte instelt; 
een tegenvordering in de zin van artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek is een vordering 
die de verweerder tijdens het geding instelt en die ertoe strekt de eiser te doen veroor-
delen.

De eiser op de tegenvordering had derhalve de hoedanigheid om in rechte op te treden 
toen hij beweerde een subjectief recht te bezitten op grond waarvan hij de tegenpartij kon 
doen  veroordelen  tot  betaling  van  een  geldbedrag  dat  verrekend  kon  worden  met  de 
bedragen die hij op grond van de hoofdvordering verschuldigd was. De omstandigheid dat 
de eiser op de tegenvordering niet in dezelfde hoedanigheid als in de hoofdvordering in de 
zaak betrokken was, heeft geen invloed op de ontvankelijkheid van zijn rechtsvordering.

Als het bestreden arrest aldus moet worden uitgelegd dat het de tegenvordering van de 
eiser niet ontvankelijk verklaart op grond van de artikelen 14 en 17 van het Gerechtelijk 
Wetboek omdat hij in die rechtsvordering niet in de zaak betrokken was in de hoedanig-
heid van "schuldenaar van een schuldbekentenis", schendt het die bepalingen.

...
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot 28 en 628, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 29 januari 2004 beslist dat er tussen de zaken, die de verweer-

ster respectievelijk bij haar exploten van 9 januari 1998 en 21 maart 2001 had ingeleid, 
geen aanhangigheid bestaat, en het verklaart de oorspronkelijke vordering ontvankelijk op 
alle gronden die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, inzonderheid op de in 
het vijfde tot het negende blad opgenomen gronden.

Het bestreden arrest van 20 april 2005 veroordeelt de eiser tot betaling van de bedragen 
van 131.116 euro en 2.829,31 euro in hoofdsom alsook van de moratoire interest.  Het 
beslist aldus op alle gronden die hier als volledig weergegeven worden beschouwd.

Grieven
Het bestreden arrest van 29 januari 2004 stelt vast dat de Rechtbank van Eerste Aanleg 
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te Nijvel in haar vonnis van 17 februari 1998 "heeft gezegd dat er zal worden overgegaan 
tot het opmaken van de inventaris en de rekeningen alsook tot de vereffening-verdeling 
van de gemeenschap die tussen de partijen heeft bestaan". Dit vonnis wordt door genoemd 
arrest aldus uitgelegd dat het uitspraak gedaan heeft over een vordering van de verweer-
ster die "in  werkelijkheid  ertoe strekte  een einde te maken  aan de onverdeeldheid die 
tussen de partijen onvermijdelijk was ontstaan gedurende hun zestien jaar samenleven". 
Dit arrest wijst  erop dat het citaat "uitdrukkelijk doelde op het meubilair dat in natura 
onverdeelbaar is en waarvan de openbare verkoop werd gevorderd".

Als uit de artikelen 815 en 1446 tot 1469 van het Burgerlijk Wetboek en uit de artikelen 
1207 tot 1255 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat, zodra er tussen echtgenoten of ex-
echtgenoten die van goederen gescheiden zijn, een onverdeeldheid bestaat, de rechtbank 
die de gerechtelijke verdeling heeft bevolen, en de daartoe aangewezen notarissen nood-
zakelijkerwijze kennis moeten nemen van alle vorderingen van de echtgenoten of ex-echt-
genoten  met  betrekking  tot  hun  eigen  goederen,  dan  1°  scheppen  die  wetsbepalingen 
noodzakelijkerwijze de voorwaarden voor aanhangigheid in de zin van artikel 27 van het 
Gerechtelijk Wetboek en is alleen de rechter van de laatste echtelijke verblijfplaats krach-
tens  artikel  628,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bevoegd  om van  die  vorderingen 
kennis te nemen en 2° heeft de beslissing van die rechtbank volgens welke er zal worden 
overgegaan tot het opmaken van inventarissen en rekeningen alsook tot de vereffening-
verdeling van de onverdeeldheid, gezag van gewijsde in de zin van artikel  23 van het 
Gerechtelijk Wetboek, aangezien zij de notarissen belast met hun opdracht de rekeningen 
tussen de partijen zonder enige beperking vast te stellen, met het gevolg dat alleen die 
rechtbank uitspraak dient te doen over de met de staat van vereffening verbonden zwarig-
heden.

Het bestreden arrest van 29 januari 2004 dat beslist dat de verweerster het geschil over 
de betaling van haar eigen schuldvordering kon onttrekken aan de bevoegdheid van de 
met de vereffening-verdeling belaste Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel en aan de 
notarissen die belast waren met het opmaken van het proces-verbaal van beweringen en 
zwarigheden, schendt alle in het middel vermelde wetsbepalingen; bijgevolg schendt het 
bestreden arrest van 20 april 2005 waarbij de eiser veroordeeld wordt tot betaling van die 
schuldvordering aan de verweerster, diezelfde bepalingen.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
De omstandigheid dat de eiser op de tegenvordering niet in dezelfde hoedanig-

heid in de zaak betrokken is als in de hoofdvordering, heeft geen invloed op de 
ontvankelijkheid van zijn rechtsvordering.

Het arrest dat de tegenvordering van de eiser tot betaling van een vergoeding 
wegens bewoning van de echtelijke woning tijdens de echtscheidingsprocedure 
niet ontvankelijk verklaart, op grond dat die vordering is ingesteld in de hoeda-
nigheid van echtgenoot van de verweerster, terwijl de eiser in de hoofdvordering 
niet  in  die  hoedanigheid  in  de zaak  betrokken  is,  schendt  artikel  14 van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
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Wanneer er tussen echtgenoten of ex-echtgenoten die van goederen gescheiden 
zijn, onverdeeldheid bestaat, kan de rechter die de verdeling beveelt, de daartoe 
aangewezen notarissen ermee belasten kennis te nemen van alle vorderingen van 
de echtgenoten of ex-echtgenoten met betrekking tot hun eigen goederen.

Het middel dat hierop berust dat de rechter die de verdeling heeft bevolen en 
de  daartoe  aangewezen  notarissen  noodzakelijkerwijze  kennis  moeten  nemen 
van al die vorderingen, faalt naar recht.

...
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 20 april 2005, in zoverre het de vordering 

van de eiser tot betaling van een vergoeding wegens de bewoning van echtelijke 
woning tijdens de echtscheidingsprocedure niet ontvankelijk verklaart, de eiser 
veroordeelt om aan de verweerster de bedragen van 131.116 euro, vermeerderd 
met de moratoire interest met ingang van 15 december 2004, en van 2.829,31 
euro,  vermeerderd  met  de moratoire  interest  met ingang van 24 mei  1991 te 
betalen, en uitspraak doet over de kosten.

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

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

18 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Draps 
en Van Ommeslaghe.

Nr. 745

1° KAMER - 18 december 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - BRAND - HUURDER - AANGESTELDE VAN DE HUURDER - VERPLICHTING TEN 
AANZIEN VAN DE VERHUURDER - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 
- BEPERKING

1º De huurder moet ten aanzien van de verhuurder of de in diens rechten getreden persoon  
aantonen dat noch hijzelf noch de personen voor wie hij krachtens artikel 1384, derde lid,  
van  het  Burgerlijk  Wetboek  instaat,  enige  fout  hebben  begaan  die  de  brand  in  het  
gehuurde pand, zoals deze zich heeft voorgedaan, mede heeft veroorzaakt  (Art. 1733, 
B.W.).

2º De rechter oordeelt op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder van de zaak is in 
de  zin  van  artikel  1384,  derde  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  mits  hij  het  begrip  



Nr. 745 - 18.12.08 HOF VAN CASSATIE 3133 

bewaarder van de zaak niet miskent1 (Art. 1384, derde lid, B.W.).

(AXA BELGIUM  n.v. T. C.A.. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0424.F – C.07.0433.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 30 maart 2007 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Tot staving van het  onder het  nummer C.07.0424.F op de algemene rol 

ingeschreven cassatieberoep voert de eiseres drie middelen aan:
...
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1384, derde lid, en 1733 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis ontslaat de heer D. en de eerste verweerster van alle aansprake-

lijkheid voor de brand in het gehuurde pand, wijst bijgevolg de door de eiseres tegen hen 
en hun verzekeraar ingestelde rechtsvorderingen af en veroordeelt haar in haar hoedanig-
heid van verzekeraar van de vierde verweerster om verschillende vergoedingen te betalen 
en om laatstgenoemde te vrijwaren, op grond "dat (...) er geen voldoende aanwijzingen 
zijn om een fout ten laste te leggen aan de serveerster en om derhalve de heer (...) D. (en 
de eerste verweerster) aansprakelijk te stellen.

Die beslissing is gegrond op de gehele motivering van het vonnis die hier als volledig 
weergegeven wordt beschouwd, meer bepaald op de volgende motieven:

"Om  zich  van  zijn  contractuele  aansprakelijkheid  te  bevrijden  dient  de  huurder  te 
bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan (...); het ontbreken van schuld kan 
met name het gevolg zijn van de aansprakelijkheid van een derde; en dan nog is vereist 
dat de huurder bewijst dat het hier geen derde betreft voor wie hij moet instaan (...);

De (eiseres) voert aan dat de huurders aansprakelijk zijn (...) op grond van artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de aansteller aansprakelijk is voor 
de fout van zijn aangestelde;

De enige aanwijzing van een fout aan de zijde van een aangestelde van de huurders is te 
vinden in de door de h. D. ten overstaan van de verbalisanten afgelegde verklaring dat 
'alles normaal was behalve dat ik vernam dat mijn serveerster (...) in de loop van de dag 
brandlucht had geroken die afkomstig was van de ijsblokjesmachine';

De serveerster zelf is niet ondervraagd;
Het precieze tijdstip van de dag waarop dat feit zich heeft voorgedaan is onbekend; het 

is mogelijk dat de serveerster een verdachte geur heeft opgemerkt in de ochtend, dat die 
geur snel en vanzelf verdwenen is, in welk geval de serveerster niet kan worden geacht 
een fout te hebben begaan; evenmin is bekend of en hoe de serveerster gereageerd heeft;

1 Cass., 24 maart 2004, AR C.03.0109.F, A.C., 2004, nr. 161.
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Er zijn dus geen voldoende aanwijzingen dat de serveerster enige schuld treft en dat 
derhalve de heer en mevrouw D-C. aansprakelijk zijn".

Grieven
Krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek staat het aan de huurder om ten 

aanzien van de verhuurder of diens indeplaatsgestelde te bewijzen dat de brand in het 
gehuurde pand buiten zijn schuld is ontstaan.

Bijgevolg dient de huurder niet alleen te bewijzen dat het gebrek van een zaak die hij 
niet onder zijn bewaring heeft, een oorzaak van de brand is, maar ook dat het de uitslui-
tende oorzaak ervan is, en, bijgevolg, dat noch hij noch de personen voor wie hij krach-
tens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek moet instaan, een fout hebben 
begaan die de brand mede heeft doen ontstaan.

Het  bestreden vonnis  dat op de speciaal  in  de aanhef  van  het middel  weergegeven 
gronden beslist,  niet dat  de aangestelde van de heer D. en de eerste verweerster  geen 
enkele schuld treft, maar wel dat er geen voldoende aanwijzing is voor die schuld, schendt 
zowel artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek als artikel 1384, derde lid, van hetzelfde 
wetboek dat nergens afwijkt van eerstgenoemde bepaling wat betreft het door de huurder 
in geval van brand in het gehuurde pand te leveren bewijs.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis beslist dat "de huurder D. de ijsblokjesmachine niet onder zijn 

bewaring had maar dat de machine in bewaring was gebleven bij de vierde verweerster, 
zodat  zij  aansprakelijk  is  op  grond  van  artikel  1384,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek".

Bijgevolg verwerpt het de rechtsvorderingen die de eiseres in haar hoedanigheid van in 
de rechten van de verhuurders getreden persoon had ingesteld en veroordeelt haar in haar 
hoedanigheid  van verzekeraar  van de vierde verweerster  om deze te vrijwaren  en om 
verschillende vergoedingen te betalen aan de tweede en de derde verweerster.

Die beslissing is gegrond op de gehele motivering van het vonnis die hier als volledig 
weergegeven wordt beschouwd, en inzonderheid op de volgende motieven:

"De  hoedanigheid  van  bewaarder  wordt  betwist,  aangezien  de  (vierde  verweerster) 
aanvoert dat het echtpaar D-C. die machine in bewaring gekregen had.

De bewaarder  van een zaak is de persoon die voor eigen rekening in feite  gebruikt 
maakt van die zaak, deze behoudt of het genot ervan heeft met de macht tot uitoefening 
van toezicht, bewaring en leiding. Het begrip bewaring moet worden bepaald met inacht-
neming van de feiten. Op grond van een onderzoek van de concrete toedracht van de zaak 
moet worden bepaald welke rechtssubjecten op het tijdstip waarop de schade zich voor-
deed, het gebruik, de bewaring of het genot van de zaak hadden met de macht tot toezicht, 
bewaring en leiding. Bewaring veronderstelt dus de macht om de intellectuele leiding te 
hebben over de zaak, alsook de macht om toezicht te houden op het gebruik of de bedie-
ning ervan. De bewaarder moet bij machte zijn initiatieven te nemen ten aanzien van die 
zaak, zonder dat dit hem [...] door anderen wordt betwist, omdat het zijn taak is te bepalen 
waarvoor de zaak dient.

Te dezen moet worden nagegaan of de heer D., enerzijds, en de (vierde verweerster), 
anderzijds, aan de voorwaarden voldoen om bewaarder te kunnen zijn.

De tussen de (vierde verweerster) en de heer D. gesloten overeenkomst, 'overeenkomst 
van bewaargeving' genaamd, bepaalt dat 'de vennootschap de eigenaar van het geleende 
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materieel  is  en blijft.  De klant verbindt zich ertoe het materieel  als goed huisvader te 
gebruiken  en hij  mag het  materieel  niet  zonder de toestemming van de vennootschap 
verplaatsen (...). De klant verbindt zich ertoe om uitsluitend op zijn kosten te zorgen voor 
het behoud, de goede werking en het onderhoud van het geleende materieel. De herstel-
lingen en het onderhoud vallen ten laste van de vennootschap'.

De beschikking over de zaak, het gebruik of het genot ervan zijn op zich evenwel geen 
voldoende redenen om tot het bestaan van bewaring in de zin van artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek te besluiten. Daaruit volgt dat de omstandigheid alleen dat 
een  rechtssubject  bij  overeenkomst  het  gebruik,  het  genot  of  het  bezit  van  een  zaak 
verkrijgt, niet terzake doet. Zelfs als een partij zich tegenover haar medecontractant kan 
beroepen op een contractueel recht op het gebruik, het genot of het bezit van de zaak, dan 
nog toont zulks niet met voldoende zekerheid aan dat die partij op het ogenblik van de 
feiten de feitelijke macht over die zaak bezat en de mogelijkheid had om over die zaak 
toezicht, bewaring en leiding uit te oefenen. Het feit dat de heer D. ten deze krachtens de 
met  de (vierde verweerster)  ondertekende overeenkomst  het  gebruik,  het  genot  en het 
bezit van de ijsblokjesmachine had, betekende daarom nog niet dat hij de macht en de 
mogelijkheid  had om er het toezicht en het recht van bewaring en leiding over  uit  te 
oefenen.  Krachtens  diezelfde  overeenkomst  mocht  hij  trouwens  de  machine  niet 
verplaatsen en bleef de (vierde verweerster) verder instaan voor de herstellingen en het 
onderhoud, wat bewijst dat de heer D. niet de bewaarder ervan was, aangezien hij niet de 
macht had om de zaak in intellectueel opzicht te leiden en het gebruik en de bediening 
ervan te controleren.

(...) Het is bewezen dat de (vierde verweerster) bewaarder van de zaak was, zodat (zij) 
aansprakelijk (...) is op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek".

Grieven
Het begrip bewaring van een zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek vereist niet dat de betrokkene voldoende kennis bezit om de gebreken te 
herstellen maar  dat  er  tussen hem en de zaak een rechtsverhouding bestaat,  zoals  die 
onder meer van eigenaar; het is nodig maar voldoende dat hij de zaak voor zijn eigen 
rekening gebruikt of het genot ervan heeft of haar bewaart met de macht om er toezicht, 
leiding en controle op uit te oefenen.

Het bestreden vonnis dat de huurders ten aanzien van de verhuurders ontslaat van alle 
aansprakelijkheid voor de brand in het gehuurde pand, stelt vast dat de huurder D. zich 
ertoe verbonden heeft "het materieel als goed huisvader te gebruiken" en "om uitsluitend 
op zijn kosten te zorgen voor het behoud, de goede werking en het onderhoud van het 
geleende  materieel",  dat  hij  "wel  degelijk  het  gebruik,  het  genot  en het  bezit  van  de 
ijsblokjesmachine had", en dat niet vaststelt dat de vierde verweerster, die eigenares van 
de ijsblokjesmachine was gebleven, deze voor haar eigen rekening gebruikte, maar alleen 
dat het geleende materieel niet zonder haar toestemming mocht worden verplaatst en dat 
de huurder D. zich ertoe verbonden had dat de herstellingen en het onderhoud door haar 
en "uitsluitend op kosten" van de heer D. zouden geschieden, kon hieruit niet afleiden dat 
laatstgenoemd,e en de eerste verweerster, "niet de bewaarder ervan was" maar dat het de 
vierde verweerster was die deze hoedanigheid had behouden. Het schendt derhalve artikel 
1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

...
III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde vonnis gericht. Er bestaat grond tot 

voeging.
A. Het cassatieberoep dat onder het nummer C.07.0424.F op de algemene rol 
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is ingeschreven:
Eerste middel:
...
Tweede middel
Krachtens  artikel  1733  van  het  Burgerlijk  Wetboek  dient  de  huurder  ten 

aanzien van de verhuurder of de in diens rechten getreden persoon aan te tonen 
dat de brand in het gehuurde pand buiten zijn schuld is ontstaan.

Bijgevolg dient hij ten aanzien van laatstgenoemde aan te tonen dat noch hij 
zelf noch de personen voor wie hij krachtens artikel 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek instaat, enige fout hebben begaan die de brand mede heeft 
veroorzaakt.

Op de in het middel weergegeven gronden beslist het bestreden vonnis dat er 
geen voldoende aanwijzingen bestaan dat de aangestelde van de heer D. schuldig 
zou  zijn  aan  het  ontstaan  van  de  brand  en  ontslaat  het  bijgevolg  de  eerste 
verweerster en de heer D. van alle aansprakelijkheid.

Zodoende ontslaat het de eerste verweerster en de heer D. in strijd met de wet 
van de verplichting om ten aanzien van de eiseres die optreedt in de hoedanig-
heid van degene die in de rechten van de verhuurder getreden is, te bewijzen dat 
hun aangestelde geen enkele schuld treft.

Het middel is gegrond.
Derde middel
De bewaarder  van een zaak in de zin van artikel  1384,  eerste  lid,  van het 

Burgerlijk Wetboek is degene die deze zaak voor eigen rekening gebruikt of het 
genot ervan heeft of die de zaak bewaart met de macht om er het toezicht, de 
leiding en de controle op uit te oefenen.

De rechter  beslist  op onaantastbare wijze in feite wie de bewaarder  van de 
zaak  is  in  de  zin  van  artikel  1384,  eerste  lid,  mits  hij  het  wettelijk  begrip 
bewaarder van de zaak niet miskent.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de heer D. op 4 april 2001 met de vierde 
verweerster een overeenkomst heeft gesloten waarbij een ijsblokjesmachine ter 
beschikking werd gesteld, dat die machine onder de roestvrije gootsteen van de 
bar stond en dat zij zowel oorsprong als oorzaak van de schade is. Het wijst erop 
dat de heer D. blijkens de bewoordingen van het contract van bewaargeving zich 
ertoe verbond het materieel als goed huisvader te gebruiken en uitsluitend op zijn 
kosten te zorgen voor het behoud, de goede werking en het onderhoud van het 
geleende  materieel,  en het  beslist  dat  de heer  D.,  ten gevolge  van de met de 
vierde verweerster gesloten overeenkomst,  het gebruik,  het genot  en het bezit 
had van de ijsblokjesmachine.

Het beslist dat de heer D. niet de bewaarder van de zaak was om de enige 
redenen dat krachtens de overeenkomst hij de machine niet mocht verplaatsen, 
enerzijds, en de vierde verweerster verder bleef instaan voor de herstellingen en 
het onderhoud, anderzijds.

Aldus verantwoordt het bestreden vonnis niet naar recht zijn beslissing dat niet 



Nr. 745 - 18.12.08 HOF VAN CASSATIE 3137 

de heer D. maar de vierde verweerster de ijsblokjesmachine onder haar bewaring 
had.

Het middel is gegrond.
...
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de nummers 

C.07.0424.F en C.07.0433.F .
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het principaal 

en incidenteel hoger beroep, de rechtsvorderingen tot gedwongen tussenkomst, 
de tussenvordering en de rechtsvorderingen tot vrijwaring ontvankelijk verklaart, 
de uitspraak aanhoudt en uitspraak doet over de rechtsvorderingen van de naam-
loze vennootschap Axa Belgium en de vennootschap Starmatic tegen meester 
Dewez.

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

Houdt de kosten van elk cassatieberoep aan voor uitspraak daaromtrent door 
de feitenrechter.

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

18 december 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten:  mrs. Oosterbosch en T'Kint.

Nr. 746

1° KAMER - 19 december 2008

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — 
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA - PERSONEN DIE HANDEL DRIJVEN ONDER FIRMA 
- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - DRAAGWIJDTE

2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - PERSONEN DIE HANDEL 
DRIJVEN ONDER FIRMA - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - DRAAGWIJDTE

3º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — 
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA - VENNOTEN - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - 
FAILLIETVERKLARING - VOORWAARDEN

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - VENNOTEN - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - FAILLIETVERKLARING 
- VOORWAARDEN

5º KOOPHANDEL. KOOPMAN - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - VENNOTEN - 
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HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - FAILLIETVERKLARING - VOORWAARDEN

6º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN - GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 
- BEHERENDE VENNOTEN - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - FAILLIETVERKLARING VAN DE 
VENNOOTSCHAP - GEVOLG

7º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP - BEHERENDE VENNOTEN - HOEDANIGHEID VAN 
KOOPMAN - FAILLIETVERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP - GEVOLG

8º KOOPHANDEL. KOOPMAN - GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP - BEHERENDE 
VENNOTEN - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - FAILLIETVERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP - 
GEVOLG

9º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — 
VENNOOTSCHAPPEN ONDER FIRMA - VENNOOT - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHULDEN VAN DE VENNOOTSCHAP - VERBAND

10º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — 
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN - GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 
- BEHEREND VENNOOT - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHULDEN 
VAN DE VENNOOTSCHAP - VERBAND

11º KOOPHANDEL. KOOPMAN - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - VENNOOT - 
HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHULDEN VAN DE VENNOOTSCHAP - 
VERBAND

12º KOOPHANDEL. KOOPMAN - GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP - BEHEREND 
VENNOOT - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE SCHULDEN VAN DE 
VENNOOTSCHAP - VERBAND

13º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - 
ONGELIJKE BEHANDELING - ONJUISTE JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN

14º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ONGELIJKE BEHANDELING - ONJUISTE 
JURIDISCHE UITGANGSPUNTEN

15º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - CURATOR - ALGEMENE OPDRACHT

16º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - CURATOR - VORDERINGSRECHTEN - 
VORDERING TEGEN EEN DERDE DIE INSTAAT VOOR DE SCHULDEN VAN DE GEFAILLEERDE - 
VOORWAARDE

17º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - CURATOR - 
VORDERINGSRECHTEN - VORDERING TEGEN EEN DERDE DIE INSTAAT VOOR DE SCHULDEN VAN DE 
GEFAILLEERDE - VOORWAARDE

1º  en  2°  Personen die  handel  drijven  onder  firma worden geacht  koopman te  zijn;  zij  
ontlenen  die  hoedanigheid  aan  hun  lidmaatschap  van  de  vennootschap1.(Art.  201, 
Vennootschappenwet; Art. 1, Boek I, W.Kh.)

1 Zie de concl. van het O.M.
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3º,  4°  en  5°  Alle  vennoten van een vennootschap  onder  firma  worden als  kooplieden 
aangemerkt;  de  faillietverklaring  van  een  vennootschap  onder  firma  impliceert  dat  is  
vastgesteld  dat  alle  vennoten  hebben  opgehouden  te  betalen  en  dat  hun  krediet  is  
geschokt2. (Artt. 201 en 205, Vennootschappenwet; Art. 2, Faillissementswet 1997)

6º, 7° en 8° Ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire vennootschap  
dienen als  kooplieden te  worden aangemerkt  en  de  faillietverklaring  van de gewone 
commanditaire  vennootschap  heeft  het  faillissement  van  de  beherende  vennoten  tot 
gevolg3. (Artt. 202 en 205, Vennootschappenwet; Art. 2, Faillissementswet 1997)

9º,  10°,  11°  en  12°   De  hoedanigheid  van  koopman  van  een  vennoot  van  een 
vennootschap onder firma en van een beherend vennoot van een gewone commanditaire  
vennootschap berust niet louter op de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten 
voor de schulden van de vennootschap4.(Art. 205, Vennootschappenwet)

13º  en  14°  De  aangevoerde  ongelijke  behandeling  die  op  onjuiste  juridische  
uitgangspunten berust, kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële 
vraag aan het Grondwettelijk Hof5.

15º De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefailleerde te 
gelde te maken en het provenu te verdelen6.

16º en 17° De noodzaak van een efficiënte afwikkeling van het faillissement en de gelijke  
behandeling  van  de  schuldeisers,  maken  dat  de  curator  gerechtigd  is  de 
vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de schulden 
van de gefailleerde wanneer die gehoudenheid bestaat tegen alle schuldeisers, ook al 
behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe7. 

(LAUREYS, in hoedanigheid van curator van het faillissement  van de c.v. GEUDENS T  G.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Van Ingelgem:

1. SITUERING
In  juni  2001  wordt  de  gewone  commanditaire  vennootschap  GEUDENS,  met 

verweerder J.G. als enige beherende vennoot, failliet verklaard. De eiseres wordt aange-
steld als curator.

 Begin  2005  dagvaardt  de  eiseres  de  verweerder.  In  hoofdorde  wordt  zijn 
faillietverklaring gevraagd, gelet op zijn hoedanigheid van commanditaire vennoot en de 
deficitaire  toestand  van  het  faillissement  van  de  commanditaire  vennootschap.  In 
ondergeschikte orde wordt de veroordeling van de verweerder gevorderd tot aanzuivering 
van het passief van de vennootschap,  op grond van artikel  202 van het Wetboek van 
Vennootschappen.

Het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  hervormt  het  vonnis  van  faillietverklaring  van 
verweerderen verwerpt de vordering tot aanzuivering van het passief8.

2. BESPREKING VAN DE MIDDELEN 
Eiseres voert tegen deze beslissing twee middelen tot cassatie aan. 

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Zie Cass., 11 feb. 2005, AR C.04.0262.N, A.C., 2005, nr 88. 
6 Zie de concl. van het O.M. 
7 Ibid. 
8 Antwerpen, 15 feb.2007, T.B.H., 2007, afl. 4, 368 - 371, met commentaar van H. DE WULF, 371-373.
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2.1. In het  eerste middel  wordt aangevoerd dat, door anders te beslissen dan dat het 
faillissement  van  de  gewone  commanditaire  vennootschap  het  faillissement  van  de 
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijke vennoot met zich brengt, de appelrechters de als 
geschonden aangeduide wetsartikelen (i.v.m. artikel 1 van Boek I van het Wetboek van 
Koophandel, artikel 2 van de Faillissementswet en de artikelen 2, 3, §2, en 202 van het 
Wetboek van Vennootschappen) miskennen.

2.1.1.  Centraal in deze betwisting staat de vraag of verweerder handelaar is door het 
enkele feit beherend vennoot van een commanditaire vennootschap te zijn.

Uw  Hof  heeft  zich,  wat  deze  rechtsvraag  betreft,  nog  niet  over  dergelijke 
aangelegenheid in deze vennootschapsvorm dienen uit te spreken.

Wel is het de (vaste) rechtspraak van uw Hof dat de vennoten van een vennootschap 
onder firma (VOF) met handelsdoel zelf ook handelaar zijn, en dat het faillissement van 
de VOF ipso facto de vaststelling meebrengt  dat de faillissementsvoorwaarden ook in 
hoofde van die vennoten vervuld zijn9.

Uit de aard van de vennootschap zelf, waarbij haar persoonlijkheid bijna versmelt en 
dermate  verweven  is  met  deze  van  de  vennoten,  volgt  volgens  uw  Hof  dat  het 
faillissement van dergelijke vennootschap ook dat van de vennoten tot gevolg heeft, nu 
deze laatsten door hun hoedanigheid van vennoot, in wiens naam en voor wiens rekening 
eigenlijk de daden van koophandel gesteld worden, handelaar zijn10. De vennoten van een 
VOF -die weliswaar een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezit- zijn aldus hoofdelijk 
en  onbeperkt  aansprakelijk  voor  de  verbintenissen  van  de  vennootschap,  met  dien 
verstande dat artikel 203 van het Wetboek van Vennootschappen een bepaling bevat die 
het subsidiair karakter van de veroordeling van de vennoten betreft.

2.1.2.  Hoewel  die  opvatting  ook  werd  bekritiseerd,  onder  meer  omdat  zij  de 
onderscheiden  rechtspersoonlijkheid  van  de  VOF  en  de  vennoten  zou  miskennen  en 
voorbij zou gaan aan de aspecten daaraan verbonden in verband met de onmiddellijke of 
rechtstreekse vertegenwoordiging inzake de in die context aangegane verbintenissen en de 
toerekening van de handelingen van de vennootschap aan de vennoot11, wordt door de 
rechtspraak en de rechtsleer evenwel meestal geponeerd dat ook voor de commanditaire 
vennootschap de beherende (werkende) vennoten handelaar zijn12.

Waar  weliswaar  door  de  evolutie  in  de  vennootschapswetgeving  een  aantal 
argumenten,  die  de  historisch  ingekleurde  grondslag  van  de  uitspraak  van  uw  Hof 
ondersteunden, zouden kunnen worden herbekeken (zoals onder meer met betrekking tot 
de wijziging omtrent de eigenlijke aard van de VOF -als samenwerkingsverband van een 
aantal personen onder een gemeenschappelijke naam- en in verband met haar statuut als 
opvangmaatschappij of restcategorie voor een andere vorm van onregelmatig opgerichte 
of  feitelijke  vennootschappen  en  het  daaraan  gekoppelde  aspect  van 
rechtspersoonlijkheid,samen met het afnemend belang van het aspect winstoogmerk t.o.v. 

9 Cass., 15 dec.1938, Pas. 1938, I, 383; Cass.,2 dec.1983, A.R. 3824, A.C., 1983-1984,nr. 188; Cass., 
23 nov. 1987, A.R. 7688, A.C., 1987-1988, nr. 176; Cass., 20 dec. 1990, A.R.8804, A.C., 1990-1991, 
nr. 213; Cass., 15 dec. 1995, A.R. C. 94.0382.F, A.C., 1995, nr. 552.
10 J. VAN RYN, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1954; J. FREDERICQ, Traité de droit 
commercial belge, IV, Les sociétés commerciales en droit belge, Gent, Fecheyr, 1950, 295,nr. 175; 
A. CLOQUET, “Les concordats et la faillite”, III,  Les Novelles, Droit  commercial,  Brussel, Larcier, 
1985, 38-40, nrs. 127 en 128.
11 V. SIMONART, La personalité morale en droit privé comparé, Brussel, Bruylant, 1995, 411,nr.473,en 
439 e.v.; H. DE WULF, “Onbeperkte aansprakelijkheid van vennoten impliceert geen toerekening van 
handelaarshoedanigheid”, T.V.R., 2003, 679-686.
12 Zie onder meer H. DE WULF,Commentaar onder arrest hof van beroep Antwerpen van 15 feb.2007, 
T.B.H. 2007, afl. 4, 371-372.
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een (meer) sociaal oogmerk)13, komt het mij toch voor dat deze overwegingen op zich 
geen afbreuk doen aan het m.i. nog steeds aanwezige betaansrecht van dit precedent dat 
vooropstelt dat de regel dat het faillissement van een VOF dat van de vennoten impliceert, 
een gevolg is van de hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten voor 
de vennootschapsschulden.

Immers  de  beleidsmatig  traditioneel  wijdverbreide  opvatting  en  toepassing  van  de 
rechtspraak  van  uw Hof  biedt  m.i.,  zonder  uiteraard  afbreuk  te  willen  doen  aan  de 
invraagstelling  van  bepaalde  premissen14,  daarentegen  de garantie  van  rechtszekerheid 
waaromtrent de wetgever in de loop van de jaren blijkbaar ook twee wetsbepalingen heeft 
ingevoerd die daarop -weliswaar indirect en impliciet- geïnspireerd zijn15. Aldus voorziet 
artikel  33  van  de  wet  van  16  januari  2003  tot  oprichting  van  de  Kruispuntbank  van 
Ondernemingen  uitdrukkelijk  dat  de  vennoten  onder  firma  of  de  werkende  vennoten, 
ofschoon zij handelaars zijn, niet afzonderlijk in het KBO dienen te worden ingeschreven, 
en legt artikel 9, derde lid, van de Faillissementswet de verplichting op om, wanneer een 
VOF  aangifte  van  een  faillissement  doet,  bepaalde  gegevens  over  de  hoofdelijk 
aansprakelijke vennoten mee te delen.

2.1.3.  Vanuit voormelde context lijkt het mij dan ook duidelijk dat de redenering die 
schuilt  achter  het  hierboven  besproken  precedent  eveneens  kan  gelden  voor  de 
gecommanditeerden van een gewone commanditaire vennootschap.

Overeenkomstig de samenlezing van de artikelen 2, 3 en 202 van het Wetboek van 
Vennootschappen  is  een  gewone  commanditaire  vennootschap  met  handelsdoel  een 
vennootschap  die  wordt  aangegaan  tussen  één  of  meer  hoofdelijk  aansprakelijke 
vennoten,  beherende vennoten genoemd,  en één of meer  geldschieters,  stille  vennoten 
genoemd.

Artikel  205  van  datzelfde  Wetboek  stipuleert  bovendien  uitdrukkelijk  dat  wat 
aansprakelijkheid betreft (zijnde het aanknopingspunt om uiteindelijk tot handelaarschap 
te besluiten), de gewone commanditaire vennootschap tussen de gecommanditeerden als 
een vennootschap onder firma (VOF) dient beschouwd te worden.

Wat de gewone commanditaire vennootschap betreft, kan men tevens, met betrekking 
tot de gecommanditeerden, nog een uitdrukkelijk aanknopingspunt terugvinden in artikel 
203 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij, op grond van verbintenissen van de 
vennootschap, eveneens naar de VOF wordt verwezen.

Kortom, er zijn in mijn overtuiging voldoende aanwijzingen en overeenkomsten om de 
gewone  commanditaire  vennootschap te catalogeren als een vennootschap onder firma 
waaraan  één  of  meer  geldschieters  (stille  vennoten)  worden  toegevoegd,  die  enkel 
gehouden zijn tot hun inbreng.

Het komt mij  dan ook voor  dat de analogie  waarop  eiseres haar middel  steunt met 
betrekking tot de gewone commanditaire vennootschap kan gevolgd worden.

Aldus dienen ook de beherende vennoten van dergelijke vennootschap als handelaars te 
worden  aangemerkt  zonder  dat  daarnaast  vereist  is  dat  zij  nog  persoonlijk  en 
daadwerkelijk handelsdaden stellen (cf. trouwens supra artikel 33,§3, van de wet van 16 
januari  2003 tot  oprichting van  een  Kruispuntbank  van  Ondernemingen),  en  heeft  de 

13 Zie o.m. C. MATRAY en F. RINGELHEIM, "La société en nom collectif" en "La société en commandite 
simple",  in  Les  Sociétés,  Traité  pratique  du  droit  commercial,  C.  JASSOGNE (ed.),  Brussel,  Story 
Scientia,  1998;  K.  GEENS en  J.  VANANROYE,  "De  gradaties  in  de  rechtspersoonlijkheid  en  het 
persoonlijk  vermogen",  in  Rechtspersonenrecht,  W.VAN EECKHOUTTE (ed.),  Postuniversitaire  cyclus 
W.DELVA 1998-1999, Antwerpen, Kluwer, 1999, 425-487.
14 Zie o.m. I. VEROUGSTRAETE,  Manuel de la faillite et du concordat, Mechelen, Kluwer, 2003, 247, 
nr. 355.
15 H.DE WULF, Commentaar onder Antwerpen, 15 feb.2007, zie supra voetnoot (8), 372-373.
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faillietverklaring van de gewone commanditaire vennootschap in toepassing van artikel 2 
van  de Faillissementswet  en artikel  1,  Boek I,  van het  Wetboek van  Koophandel  het 
faillissement van de beherende vennoten tot gevolg.

De omstandigheid dat krachtens artikel 2, §2, van het Wetboek van Vennootschappen 
deze  beide  vormen  van  handelsvennootschappen  erkend  worden  als  hebbende 
rechtspersoonlijkheid,  vermag  m.i.  hieraan  geen  afbreuk  te  doen,  nu  de  hoofdelijke 
aansprakelijkheid uit kracht van wet van de beherende vennoten voor de verbintenissen 
van  de  vennootschap,  om  de  hoger  vermelde  redenen,  deze  afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid  doorbreekt  en  zij  door  hun  loutere  deelneming  in  de  gewone 
commanditaire vennootschap de hoedanigheid van handelaar verkrijgen, zonder dat hun 
verbintenissen  (die  zij  in  eigen  naam  aangaan)  zich  onderscheiden  van  deze  die  de 
vennootschap aangaat.

Het arrest dat anders oordeelt, en op die gronden beslist dat het faillissement van de 
vennootschap  niet  het  faillissement  van  de  beherende  vennoten  tot  gevolg  heeft, 
verantwoordt aldus naar mijn mening zijn beslissing niet naar recht.

Ik ben dan ook van oordeel dat het eerste middel gegrond is.
2.1.4.  Deze opvatting lijkt mij - met betrekking tot het bestaan van de onderscheiden 

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap voor alle gelijkaardige vormen - geen afbreuk 
te  doen  aan  de  vooropgestelde  principes  van  het  door  de  Grondwet  gewaarborgde 
gelijkheidsbeginsel  en  discriminatieverbod,  nu  ze  wel  degelijk  een  redelijke 
verantwoording geeft voor dergelijke verschillende wijze van behandelen.

Het behoort mijns inziens dan ook niet, zoals gevraagd in de memorie van antwoord 
van verweerder, om hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.

2.2. Wat haar tweede middel betreft, voert eiseres - in ondergeschikte orde, voor zover 
uw Hof zou oordelen dat het bestreden arrest terecht besliste dat de hoedanigheid van 
handelaar  van  verweerder  niet  als  dusdanig volgt  uit  zijn  hoedanigheid  van  beherend 
vennoot - aan dat, door te beslissen dat haar vordering tot aanzuivering van het passief 
jegens verweerder  ongegrond is,  het bestreden arrest artikel  202 van het Wetboek van 
Vennootschappen schendt, alsook de wettelijke opdracht van de curator (vervat in de als 
geschonden  aangeduide  artikelen  16  tot  en  met  20,  49,  51,  57  en  99  van  de 
Faillissementswet) en de wettelijke vereiste van hoedanigheid en belang (artikel 17 en 18 
van het Ger.W.).

2.2.1.  Uit artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen volgt dat de beherende 
vennoten  van  een  commanditaire  vennootschap  hoofdelijk  aansprakelijk  zijn  voor  de 
verbintenissen van de vennootschap.

Vorderingen  van  de  gefailleerde  vennootschap  zelf,  evenals  vorderingen  die 
gemeenschappelijk zijn aan alle schuldeisers van de gefailleerde, kunnen door de curator 
worden uitgeoefend. Dit is volgens vaste rechtspraak van uw Hof evenwel niet het geval 
voor schuldvorderingen die individueel aan elk van de schuldeisers toekomen16.

In het verlengde van deze rechtspraak dient derhalve in casu de vraag beantwoord te 
worden  of  in  deze  de  schuldvordering  van  de  derde  op  de  hoofdelijk  aansprakelijke 
vennoot  voor  de  schulden  van  de  vennootschap  een  individueel  dan  wel  een 
gemeenschappelijk karakter vertoont.

De aard van deze vordering tot aanzuivering van het passief komt m.i. alleszins niet 
duidelijk naar voor uit het bestreden arrest.

16 Cass., 2 maart 1995, A.R. C.93.0094.F, A.C., 1995, nr. 127; Cass., 5 dec.1997, A.R. C.96.0306.F, 
A.C., 1997, nr. 532; Cass., 19 okt.1999, A.R. P.98.1102.N, A.C., 1999, nr. 544; Cass., 24 okt..2002, 
A.R.  C.00.0476.N  en  C.00.477.N,  met  conclusie  A.G.  DUBRULLE;  Cass.,  29  okt.  2004,  A.R. 
C.03.0115.N..
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Elke vennoot is, op grond van een uitdrukkelijk wettelijke bepaling, in de verhouding 
naar derden-schuldeisers toe hoofdelijk gehouden voor de schulden van de vennootschap. 
In die hoedanigheid is hij aldus een mededebiteur van elke vennootschapsschuldeiser17 die 
hem  hiervoor  individueel  kan  aanspreken  (vordering  van  een  derde  op  de 
medeschuldenaar  van  de  gefailleerde).  Anderzijds  kan  de  vennootschap  elk  van  de 
vennoten aanspreken om de verliezen aan te zuiveren. Hier kan de curator als vereffenaar 
van de gefailleerde vennootschap die vordering instellen.

2.2.3.  In voormelde context komt het mij voor dat, vanuit een efficiënte afwikkeling 
van het faillissement en met de gelijke behandeling van de schuldeisers voor ogen, de 
curator  aldus  gerechtigd  zou  zijn  om  die  vordering  tegen  deze  derde  (met  de 
vennootschap hoofdelijk gehouden vennoot) in te stellen wanneer die daartoe gehouden is 
tegenover  alle  schuldeisers.  Reeds  eerder  trouwens  besliste  uw  Hof18 dat  de 
omstandigheid dat de gefailleerde zelf niet over een vordering op de derde beschikt, dit 
geen  afbreuk  doet  aan  de  mogelijkheid  voor  de  curator  om  de  gemeenschappelijke 
(vorderings)rechten van de schuldeisers uit te oefenen.

Door in deze anders te beslissen, verantwoordt het bestreden arrest mijns inziens deze 
beslissing niet naar recht, en ben ik van oordeel dat ook dit tweede middel gegrond is.

 
3. CONCLUSIE: VERNIETIGING 

ARREST

(A.R. C.07.0281.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 15 februari 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. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van Boek I van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 2, 3,§2, en 202 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij 

artikel 2 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 33,§3, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispuntbank 

van ondernemingen;
- voor zover als nodig de artikelen 1, tweede lid, 2 en 18, van de gecoördineerde wetten 

op de handelsvennootschappen,  opgenomen  in  boek I,  titel  IX,  van  het  Wetboek van 
Koophandel, in de versie vooraleer zij werden vervangen bij wet van 7 mei 1999.

Aangevochten beslissingen

17 O. VAN OVERZEE, "De aansprakelijkheid van een besturend vennoot in een gewone commanditaire 
vennootschap in geval van borgstelling en het voorrecht van eerdere uitwinning", noot onder Cass. 25 
okt. 1990, T.R.V.,1992, 175-176.
18 Cass., 29 okt.2004, A.R. C.03.0115.N.
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De appelrechters verklaren in het bestreden arrest het hoger beroep van de verweerder 
en zijn vordering tot intrekking van zijn faillissement gegrond op grond van de volgende 
motieven:

"De curatoren leggen niet uit om welke redenen een beherend vennoot in een gewone 
commanditaire vennootschap noodzakelijkerwijze de hoedanigheid van handelaar heeft.

De  commanditaire  vennootschap  is  een  rechtspersoon  met  een  van  haar  vennoten 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid en onderscheiden vermogen.

De verbintenissen die de vennootschap aangaat zijn haar eigen en zijn onderscheiden 
van de verbintenissen die haar beherende vennoten in eigen naam aangaan.

Dat de beherende vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de 
vennootschap,  doorbreekt  de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid niet en vermengt  haar 
rechtspersoonlijkheid  noch  haar  vermogen  met  dit  van  de  vennoten.  Dat  de  met  een 
handelsdoel  opgerichte  commanditaire  vennootschap  noodzakelijk  handelt  door  haar 
beherende vennoten brengt niet  mee dat deze omwille  van hun functie,  zelf handelaar 
worden; instaan voor de verbintenis van een handelaar betekent niet dat men daarom zelf 
handelaar is of als zodanig moet beschouwd worden.

Het feit dat zij zich uit kracht van de wet als hoofdelijke schuldenaar verbinden leidt 
evenmin tot dit gevolg.

Blijft de vraag of (de verweerder) persoonlijk effectief daden van koophandel stelde.
(...)
Dat (de verweerder) handelaar was/is wordt derhalve niet bewezen, zodat de faillietver-

klaring moet ingetrokken worden".
Grieven
Overeenkomstig artikel 2 van de Faillissementswet, bevindt de koopman die op duur-

zame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat van 
faillissement en kan diegene die geen handel meer drijft failliet worden verklaard indien 
hij heeft opgehouden te betalen toen hij nog koopman was.

Luidens artikel 1 van Boek I van het Wetboek van Koophandel, zijn kooplieden zij die 
daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk 
of aanvullend, hun gewoon beroep maken.

Overeenkomstig de artikelen 2, 3,§2, en 202 van het Wetboek van Vennootschappen, is 
een gewone commanditaire vennootschap met handelsdoel een vennootschap met rechts-
persoonlijkheid  die  wordt  aangegaan  tussen  één  of  meer  hoofdelijk  aansprakelijke 
vennoten,  beherende vennoten  genoemd,  en één of  meer  geldschieters,  stille vennoten 
genoemd.

Dienovereenkomstig is een beherend vennoot in een commanditaire vennootschap met 
handelsdoel door zijn loutere deelneming in de commanditaire vennootschap handelaar, 
zonder  dat is  vereist  dat  hij  daarnaast  nog persoonlijk  en daadwerkelijk  handelsdaden 
stelt. In artikel 33,§3, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een kruispunt-
bank der ondernemingen wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd dat werkende vennoten 
in de commanditaire vennootschap handelaars zijn.

Door te beslissen dat de omstandigheid dat een met handelsdoel opgerichte commandi-
taire vennootschap noodzakelijk handelt door haar beherende vennoten, niet meebrengt 
dat  deze  vennoten  omwille  van  hun  functie  zelf  handelaar  zijn  en  dat  een  beherend 
vennoot enkel handelaar is indien hij daarnaast nog persoonlijk en daadwerkelijk daden 
van koophandel stelt en door op die grondslag het faillissement van de verweerder in te 
trekken, schenden de appelrechters alle als geschonden aangeduide wetsartikelen.

Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd bij artikel 2 van de wet 

7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen; 
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 16, 17,  18, 19,  20, 49,  51, 57 en 99 van de Faillissementswet  van 8 

augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren in het bestreden arrest de vordering van de eiseres jegens 

verweerder tot betaling van een bedrag van 35.151,33 euro "ongegrond", op grond van de 
volgende motieven:

"Uit  artikel  202  van  het  Wetboek  van  Vennootschappen  volgt  dat  de  beherende 
vennoten  van  een  commanditaire  vennootschap  hoofdelijk  aansprakelijk  zijn  voor  de 
verbintenissen van de vennootschap maar deze aansprakelijkheid geldt enkel  ten over-
staan van de schuldeisers van de vennootschap en niet ten overstaan van de vennootschap 
zelve.

De hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoten schept in 
hoofde  van  de  commanditaire  vennootschap  geen  recht  haar  verbintenissen  te  doen 
uitvoeren door deze vennoten die niet haar schuldenaar zijn.

De curator van de gefailleerde vennootschap kan niet de rechten van de individuele 
schuldeisers uitoefenen ook niet wanneer wordt ingeroepen dat in casu het recht van alle 
schuldeisers wordt uitgeoefend".

Grieven
Overeenkomstig de artikelen 16,  17,  18,  19,  20,  49,  51,  57 en 99 van de Faillisse-

mentswet van 8 augustus 1997, bestaat de algemene opdracht van de curator erin de activa 
van de failliet ten gelde te maken en het provenu te verdelen.

Dienovereenkomstig kan de curator namens de failliete boedel in rechte de gemeen-
schappelijke rechten van de schuldeisers uitoefenen.

In geval van faillissement van een commanditaire vennootschap komt een vordering op 
grond  van  artikel  202  van  het  Wetboek  van  Vennootschappen  jegens  een  beherend 
vennoot tot aanzuivering van het passief van de commanditaire vennootschap ten goede 
aan alle schuldeisers van de commanditaire vennootschap en strekt zij tot vergoeding van 
collectieve, door alle schuldeisers geleden schade en tot vermindering van het passief van 
de commanditaire  vennootschap,  zodat deze vordering de uitoefening van de gemeen-
schappelijke  rechten  van  de  schuldeisers  betreft  en  de  curator  van  de  commanditaire 
vennootschap deze vordering kan uitoefenen.

Dat de hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van artikel 202 van het Wetboek van 
Vennootschappen enkel zou gelden ten aanzien van de schuldeisers van de commanditaire 
vennootschap en niet ten overstaan van de commanditaire vennootschap zelf zolang de 
commanditaire  vennootschap niet  failliet  is  verklaard,  doet  geen afbreuk eraan dat,  in 
geval van faillissement van de commanditaire vennootschap, de curator de gemeenschap-
pelijke rechten van de schuldeisers uitoefent wanneer hij op deze grondslag een vordering 
instelt jegens een beherend vennoot.

Door te beslissen dat de vordering van de eiseres jegens de verweerder op grond van 
artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen ongegrond is, omdat de in dit artikel 
neergelegde hoofdelijke aansprakelijkheid enkel zou gelden ten overstaan van de schuld-
eisers van de commanditaire vennootschap en niet ten overstaan van de commanditaire 
vennootschap zelf,  omdat deze aansprakelijkheid geen recht zou scheppen aan de zijde 
van de commanditaire vennootschap om haar verbintenissen te doen uitvoeren door een 
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beherend vennoot die niet haar schuldenaar is, of nog omdat de eiseres daarbij niet de 
rechten  van  de  gezamenlijke  schuldeisers  zou  uitoefenen,  schenden  de  appelrechters 
artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook de wettelijke opdracht van de 
curator  (vervat  in de artikelen 16,  17,  18,  19,  20,  49,  51,  57 en 99 van de Faillisse-
mentswet  van 8 augustus  1997) en de wettelijke  vereiste van hoedanigheid en belang 
(vervat in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 202 van het Wetboek van Vennootschappen is de gewone 

commanditaire vennootschap een vennootschap die wordt aangegaan tussen één 
of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en 
één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd.

2.  Krachtens  artikel  205  van  hetzelfde  wetboek,  is  de  vennootschap  onder 
firma ten  aanzien  van  de  onbeperkt  aansprakelijke  vennoten,  en  een  gewone 
commanditaire vennootschap ten aanzien van de geldschieters.

3. Personen die handel drijven onder firma worden geacht koopman te zijn. Zij 
ontlenen die hoedanigheid aan hun lidmaatschap van de vennootschap. 

4.  Alle vennoten van een vennootschap onder firma worden als kooplieden 
aangemerkt. De faillietverklaring van een vennootschap onder firma impliceert 
dat is vastgesteld dat alle vennoten hebben opgehouden te betalen en dat hun 
krediet is geschokt.

5. Aldus dienen ook de beherende vennoten van de gewone commanditaire 
vennootschap als kooplieden te worden aangemerkt en heeft de faillietverklaring 
van de gewone commanditaire vennootschap het faillissement van de beherende 
vennoten tot gevolg.

6. Het arrest, dat overweegt dat een "met een handelsdoel opgerichte gewone 
commanditaire  vennootschap  noodzakelijk  handelt  door  haar  beherende 
vennoten (...) niet mee(brengt) dat deze omwille van hun functie, zelf handelaar 
worden", en op die gronden oordeelt dat het faillissement van de vennootschap 
niet het faillissement van de vennoten tot gevolg heeft, schendt het artikel 202 
van het Wetboek van Vennootschappen.

Het middel is gegrond. 
Prejudiciële vraag
7. De verweerder werpt de vraag op naar de ongelijke behandeling die er zou 

bestaan  tussen,  enerzijds,  de  positie  van  een  vennoot  van  een  vennootschap 
onder  firma  en  van  een  beherend  vennoot  van  een  gewone  commanditaire 
vennootschap en, anderzijds, andere gevallen waar vennoten onbeperkt en hoof-
delijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap zonder koopman 
te zijn.

De hoedanigheid van koopman van een vennoot van een vennootschap onder 
firma en van een beherend vennoot van een gewone commanditaire vennoot-
schap berust niet louter op de onbeperkte aansprakelijkheid van deze vennoten 
voor de schulden van de vennootschap.
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Aangezien de aangevoerde ongelijke behandeling berust op onjuiste juridische 
uitgangspunten, kan zij geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële 
vraag.

Tweede middel
8. De algemene opdracht van de curator bestaat erin de activa van de gefail-

leerde te gelde te maken en het provenu te verdelen.
9.  De noodzaak van een efficiënte  afwikkeling van het  faillissement  en de 

gelijke behandeling van de schuldeisers, maken dat de curator gerechtigd is de 
vorderingsrechten uit te oefenen tegen een derde die heeft in te staan voor de 
schulden  van  de  gefailleerde  wanneer  die  gehoudenheid  bestaat  tegen  alle 
schuldeisers, ook al behoren die vorderingsrechten niet aan de gefailleerde toe.

10. De appelrechters die oordelen dat de curator niet gerechtigd is de vordering 
in te stellen tot aanzuivering van het passief van de failliete vennootschap tegen 
de  met  de  vennootschap  hoofdelijk  gehouden  vennoten,  verantwoorden  hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partijen.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt  de kosten aan  en  laat  de beslissing daaromtrent  over  aan de  feiten-

rechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

19 december 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten:  mrs. Verbist en Wouters.

Nr. 747

3° KAMER - 22 december 2008

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - FEITELIJKE SCHEIDING - VERMOEDEN VAN TOEREKENBAARHEID - 
OMKERING - GEVOLG

   De omkering van het vermoeden van de toerekenbaarheid van de feitelijke scheiding, die 
enkel tot gevolg heeft dat de andere echtgenoot de in de artikelen 299, 300 en 301 B.W.  
bedoelde rechten worden ontzegd, is niet uitgesloten wanneer de andere echtgenoot de 
echtscheiding reeds verkregen heeft op grond van overspel of grove beledigingen1. (Art. 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2008, nr.747.
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306, B.W.)

(G. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0089.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 26 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste  voorzitter van 26 november 2008 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout 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 229, 231, 232, eerste lid, 299, 300, 301, § 1, en 306 van het Burgerlijk 

Wetboek;
- de artikelen 19, 23 tot 28, 1268, 1275, § 2, en 1278, eerste en tweede lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt de uitspraak van de echtscheiding op grond van artikel 232, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar "hervormt het beroepen vonnis en zegt voor recht 
dat (de verweerder) het vermoeden van de toerekenbaarheid van de schuld, bedoeld in 
artikel  306 van het Burgerlijk Wetboek,  gedeeltelijk omkeert,  en dat de op grond van 
artikel  232,  eerste lid,  van het Burgerlijk  Wetboek,  uitgesproken  echtscheiding geacht 
moet worden tegen beide partijen te zijn uitgesproken".

Grieven
De appelrechters beslissen dat "de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat het jegens 

de  (verweerder)  aangetoonde  overspel  verantwoordt  dat  de  echtscheiding  tegen  hem 
uitgesproken wordt op grond van de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek". 
Zij verklaren bijgevolg het hoger beroep van de verweerder wat dat betreft ongegrond en 
bevestigen het beroepen vonnis.

De appelrechters, die vervolgens in het kader van verweerders tegenvordering uitspraak 
doen over "de vordering tot omkering van de toerekenbaarheid van schuld, bedoeld in 
artikel  306  van  het  Burgerlijk  Wetboek",  oordelen  dat  "het  niet  verantwoord  lijkt  de 
verantwoordelijkheid  voor  de  scheiding  van  de  partijen  uitsluitend  bij  één  van  beide 
partijen  te  leggen  en  dat  integendeel  moet  worden  aanvaard  dat  [de  verweerder]  het 
vermoeden van de toerekenbaarheid van schuld, bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk 
Wetboek, gedeeltelijk omkeert, zodat de echtscheiding geacht moet worden tegen beide 
partijen te zijn uitgesproken".

Wanneer er, zoals te dezen, twee wederkerige vorderingen tot echtscheiding zijn inge-
steld en de echtscheiding, op de hoofdvordering, tegen de verweerder is uitgesproken op 
grond van de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de tegenvordering 
die ertoe strekt de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te verkrijgen (artikel 
232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en met toepassing van artikel 306 van het 
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Burgerlijk Wetboek te doen zeggen dat de echtgenoot die de echtscheiding op de hoofd-
vordering heeft verkregen, voor de feitelijke scheiding verantwoordelijk is en bijgevolg, 
met toepassing van de artikelen 299, 300 en 301 van het Burgerlijk Wetboek, geacht moet 
worden de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding wordt uitgesproken, doelloos.

Immers, in zoverre het voorwerp van de vorderingen tot echtscheiding op grond van 
bepaalde feiten of op grond van feitelijke scheiding hetzelfde is, met name de ontbinding 
van het huwelijk, doet de rechter die, op de hoofdvordering van een partij, de echtschei-
ding uitspreekt tegen de andere partij, in de zaak tegelijkertijd uitspraak ten gronde over 
de tegenvordering tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding.

De  rechter  heeft,  op  de  hoofdvordering  tot  echtscheiding,  definitief  beslist  dat  het 
huwelijk in het nadeel van de verweerder ontbonden is.

De eiseres kan te dezen, op basis van de echtscheiding die tegen de verweerder is uitge-
sproken  op  grond  van  overspel  en  grove  beledigingen,  de  rechter  vragen  haar  onder 
bepaalde voorwaarden een uitkering uit de goederen en de inkomsten van de verweerder 
toe te kennen (artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1278, eerste en tweede 
lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek).  Zij  behoudt  daarenboven  de  voordelen  die  de 
verweerder  haar  verleend  heeft,  terwijl  laatstgenoemde  zijn  contractuele  erfstellingen 
verliest (artikelen 299 en 300 van het Burgerlijk Wetboek).

De  verweerder  had  weliswaar  kunnen  aantonen  dat  de  echtscheiding  ook  tegen  de 
eiseres uitgesproken had moeten worden op grond van de artikelen 229 en 231 van het 
Burgerlijk Wetboek, maar hij kan de rechtbank niet meer vragen om, met toepassing van 
artikel 306, te zeggen dat de echtscheiding "geacht moet worden tegen beide partijen te 
zijn uitgesproken".

Artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, "voor de toepassing van de arti-
kelen 299, 300 en 301, de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van artikel 
232, eerste lid, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitge-
sproken;  de rechtbank  kan  er  anders  over  beslissen indien de eisende  echtgenoot  het 
bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van 
de andere echtgenoot".

De omkering van het vermoeden van de toerekenbaarheid van de feitelijke scheiding, 
die is ingevoerd bij voormeld artikel  306 van het Burgerlijk Wetboek, kan er niet toe 
leiden dat de schuld wordt omgekeerd of verdeeld en dat de echtgenoot die de echtschei-
ding in het nadeel van de andere echtgenoot heeft verkregen op grond van overspel of 
grove beledigingen, de hieronder opgesomde rechten, waaronder een uitkering tot levens-
onderhoud na echtscheiding, wordt ontzegd.

Immers, de fouten en de tekortkomingen die, voor de toepassing van artikel 306 van het 
Burgerlijk Wetboek, aangevoerd worden tot staving van de omkering van het vermoeden 
van de toerekenbaarheid van schuld, kunnen niet, zoals het arrest onderstreept, gelijkge-
steld worden met overspel of met grove beledigingen die een echtscheiding op grond van 
artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek verantwoorden, daar het mogelijk is dat ze niet zo 
ernstig zijn. Zij kunnen de eiseres bijgevolg niet het voordeel doen verliezen van een echt-
scheiding die tegen de verweerder uitgesproken wordt op grond van de artikelen 229 en 
231 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 306 biedt de echtgenoot tegen wie de echtscheiding uitsluitend op grond van 
feitelijke scheiding uitgesproken wordt, de mogelijkheid om het vermoeden van de toere-
kenbaarheid van schuld dat op hem rust, geheel of gedeeltelijk om te keren.

Het geeft  hem echter niet de mogelijkheid om, wanneer de echtscheiding tegen hem 
uitgesproken wordt op grond van overspel of grove beledigingen, nog een tegenvordering 
in te stellen om de echtscheiding, op grond van feitelijke scheiding, ook in het nadeel van 
zijn voormalige echtgenoot te doen uitspreken.
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Artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek is met andere woorden van toepassing op de 
vordering tot echtscheiding die gegrond is op de feitelijke scheiding of op twee wederke-
rige vorderingen tot echtscheiding op grond van scheiding; het is niet meer van toepassing 
wanneer de echtscheiding, op de hoofdvordering tot echtscheiding op grond van overspel 
of grove beledigingen, tegen de verwerende echtgenoot uitgesproken wordt, zelfs als deze 
een tegenvordering heeft ingesteld om de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 
te doen uitspreken.

De appelrechters, die de uitspraak van de echtscheiding op grond van feitelijke schei-
ding bevestigen en die beslissen dat de verweerder het vermoeden van toerekenbaarheid 
van schuld, bedoeld in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, gedeeltelijk omkeert, en 
dat  de  echtscheiding geacht  moet  worden  "tegen  beide"  partijen  te  zijn  uitgesproken, 
hebben bijgevolg voornoemd artikel 306 onwettig toegepast (schending van die bepaling). 
Zij zijn daarenboven teruggekomen op een punt (de uitspraak van de echtscheiding tegen 
de verweerder) waarover zij hun rechtsmacht volledig hadden uitgeoefend (schending van 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek) en hebben het gezag en de kracht van gewijsde 
miskend van de beslissing die de echtscheiding tegen de verweerder uitspreekt op grond 
van de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek (schending van de artikelen 23 
tot 28, 1268 en 1275, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek). Zij hebben tevens de gevolgen 
van  een  dergelijke  echtscheiding  en  de  door  die  uitspraak  aan  de  eiseres  toegekende 
rechten wederrechtelijk miskend (schending van de artikelen 229, 231, 232, eerste lid, 
299, 300, 301, 306 van het Burgerlijk Wetboek en 1278, eerste en tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek)..

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest, dat de uitspraak van de echtscheiding tegen de verweerder op grond 

van overspel en grove beledigingen bevestigt, zegt vervolgens voor recht dat de 
verweerder  het  vermoeden  van  de  toerekenbaarheid  van  schuld,  bedoeld  in 
artikel  306 van het Burgerlijk Wetboek, gedeeltelijk omkeert,  en dat de echt-
scheiding die op zijn verzoek is uitgesproken op grond van artikel 232, § 1, van 
het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van de artikelen 299, 300 en 301 van 
dat wetboek, geacht moet worden tegen beide partijen te zijn uitgesproken.

Het middel, volgens hetwelk het arrest de op grond van artikel 232, § 1, van 
het Burgerlijk Wetboek tussen de partijen uitgesproken echtscheiding bevestigt, 
berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke 
grondslag.

Het  arrest,  dat  de  echtscheiding  tussen  de  partijen  tegen  de  verweerder 
uitspreekt  op grond van  overspel  of  grove  beledigingen,  sluit  niet  uit  dat  de 
schuld, op vraag van de verweerder, tussen de partijen verdeeld kan worden.

Het  arrest  komt bijgevolg  niet  terug op een  punt  waarover  de  rechtsmacht 
volledig was uitgeoefend, en het miskent evenmin het gezag en de kracht van 
gewijsde van de beslissing die de echtscheiding tegen de verweerder uitspreekt, 
wanneer het beslist dat de echtscheiding die op vraag van de verweerder is uitge-
sproken op grond van artikel 232, eerste lid, voor de toepassing van de artikelen 
299, 300 en 301 van het Burgerlijk Wetboek, geacht moet worden tegen beide 
partijen te zijn uitgesproken.

Krachtens artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek wordt, voor de toepassing 
van de artikelen 299, 300 en 301 van datzelfde wetboek, de echtgenoot die de 
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echtscheiding verkrijgt  op grond van de feitelijke scheiding van een bepaalde 
duur, geacht de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, en 
kan de rechtbank er anders over beslissen indien de eisende echtgenoot aantoont 
dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot.

De omkering van het  vermoeden van de toerekenbaarheid  van de feitelijke 
scheiding,  ingevoerd  bij  het  voormelde artikel  306, dat  alleen ertoe strekt  de 
andere echtgenoot de in de artikelen 299, 300 en 301 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde rechten te ontzeggen, is niet uitgesloten wanneer de andere echtgenoot 
de echtscheiding reeds verkregen heeft op grond van overspel of grove beledi-
gingen.

Bijgevolg behoudt de tegenvordering tot omkering van dat vermoeden haar 
voorwerp, ook al is de echtscheiding tegen de eisende echtgenoot uitgesproken 
op grond van overspel of grove beledigingen.

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

22 december 2008 – 3° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter  – Verslaggever: 
mevr.  Regout  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  de  Koster,  advocaat-generaal  met 
opdracht– Advocaten:  mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 748

3° KAMER - 22 december 2008

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - ZELFDE VOORWERP - VORDERINGEN 
GEGROND OP VERSCHILLENDE OORZAKEN

De omstandigheid dat twee vorderingen hetzelfde voorwerp hebben, heeft niet tot gevolg 
dat de verjaring van de ene vordering zou leiden tot de ongegrondheid van de andere  
vordering, wanneer die vorderingen op verschillende oorzaken gegrond zijn. 

(T. T. ARBEIDSONGEVALLENFONDS

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0148.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 2006 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, ten gevolge van het arrest van het 
Hof van 9 december 2002 en het arrest van het Arbeidshof te Bergen van 9 maart 
2004.
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De zaak is bij beschikking van de eerste  voorzitter van 26 november 2008 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382, 1383 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemde bepa-

ling zoals ze van toepassing was vóór de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring;

- de artikelen 23 en 780, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 58, inzonderheid 8°, en 69 van de Arbeidsongevallenwet  van 10 april 

1971;
- de artikelen 6 en 15, inzonderheid 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 

1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeids-
ongevallen.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist dat de verweerder in geen geval kan worden veroordeeld, 

verklaart de subsidiaire vordering die de eiser heeft ingesteld op grond van de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontvankelijk maar niet-gegrond, en laat alle 
kosten ten laste van de eiser, om de volgende redenen:

"De nalatigheden van de [verweerder],  die belast is met een opdracht van openbare-
dienstverlening, zijn overduidelijk en leveren een fout op in de zin van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek. Een normaal voorzichtig en oplettende overheid, die vaststelt dat 
twee andere openbare diensten (de gemeente Waver en de post) tegenstrijdige inlichtingen 
verschaffen en die bijslagen moet uitbetalen, kan niet lijdzaam blijven toezien wanneer ze 
met dergelijke tegenstrijdigheden geconfronteerd wordt en vaststelt dat de bijslagen hun 
bestemmeling niet bereiken;

Ook [de eiser]  heeft  een schuldige nalatigheid  begaan  door  de [verweerder]  niet  te 
vragen waarom hij geen bijslagen meer ontving, en dit gedurende haast twintig jaar; de 
aansprakelijkheid is dus noodzakelijkerwijs verdeeld;

De [verweerder] kan echter in geen geval veroordeeld worden. De schade die [de eiser] 
vergoed  wil  zien,  is  dezelfde  als  die  welke  voortvloeit  uit  de  niet-naleving,  door  de 
[verweerder], van zijn wettelijke verplichting om de aanpassingsbijslagen te betalen;

Dit verzuim en de hieruit voortvloeiende schade voor [de eiser], die bestond in het feit 
dat hij de litigieuze bijslagen niet ontvangen heeft en in de vertraging in de uitbetaling 
ervan, zou, overeenkomstig artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, op passende wijze 
zijn  vergoed  door  de veroordeling van  de [verweerder]  tot  betaling van  die  bijslagen, 
vermeerderd met de moratoire interest te rekenen van de ingebrekestelling tot betaling. 
Het is echter omdat [de eiser] te laat is opgetreden, dat hem niet het recht maar de vorde-
ring tot de gedwongen tenuitvoerlegging werd ontzegd".

Grieven
Eerste onderdeel
Een vordering die betrekking heeft op een geldsom, kan op verschillende rechtsregels 

gegrond zijn.
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Een vordering die strekt tot verkrijging van een bedrag dat overeenstemt met wettelijk 
verschuldigde maar niet uitbetaalde aanvullende aanpassingsbijslagen, waarbij dat gebrek 
aan betaling een extracontractuele fout vormt, kan gegrond zijn, hetzij, op het koninklijk 
besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen, hetzij, op het bestaan van de door 
die extracontractuele fout veroorzaakte schade, en is in dat geval gegrond op de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Zelfs als de verjaring van de vordering die is ingesteld op grond van het koninklijk 
besluit van 21 december 1971, te wijten is aan de foutieve nalatigheid van de eiser, vormt 
die  verjaring  geen wettelijke  grond  voor  de verwerping  van  de andere  vordering,  die 
weliswaar hetzelfde voorwerp heeft, maar gegrond is op de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Een  rechtsvordering  tot  schadevergoeding  kan  immers  niet  wettig  verjaard  of  niet-
gegrond verklaard worden, alleen op grond dat zij hetzelfde voorwerp zou hebben als een 
andere rechtsvordering die de eiser foutief had laten verjaren. In die omstandigheden belet 
geen enkele rechtsregel de eiser om een aquiliaanse rechtsvordering in te stellen teneinde 
de vergoeding van zijn schade te vorderen.

De eiser heeft zijn vordering te dezen in hoofdorde gegrond op het koninklijk besluit 
van 21 december 1971 en, subsidiair, op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Het arrest van 9 maart 2004 van het Arbeidshof te Bergen, dat op verwijzing uitspraak 
doet na het arrest van 9 december 2002 van het Hof van Cassatie, heeft de hoofdvordering 
van de eiser verjaard verklaard en de subsidiaire vordering naar het Hof van Beroep te 
Brussel verwezen.

In de conclusie die de eiser regelmatig heeft neergelegd voor het Hof van Beroep te 
Brussel,  heeft  hij staande gehouden dat zijn rechtsvordering gegrond was op de quasi-
delictuele fout van de verweerder.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de verweerder een fout heeft begaan in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat de eiser zich tevens schuldig had gemaakt 
aan nalatigheid en dat de aansprakelijkheid aldus noodzakelijkerwijs verdeeld was, beslist 
vervolgens dat de verweerder in geen geval  kan worden veroordeeld, op grond dat de 
schade die de eiser vergoed wil zien, dezelfde is als die welke voor hem voortvloeit uit de 
niet-naleving, door de verweerder, van zijn wettelijke verplichting om de aanpassingsbij-
slagen te betalen, dat die schade op passende wijze zou zijn vergoed door de veroordeling 
van de verweerder tot betaling van die bijslagen, vermeerderd met de moratoire interest, 
en dat eiser zijn rechtsvordering tot verkrijging van de gedwongen tenuitvoerlegging van 
die wettelijke verplichting niet meer heeft kunnen instellen omdat hij gedraald heeft om te 
handelen.

Het bestreden arrest stelt om die redenen vast dat de subsidiaire rechtsvordering van de 
eiser, die gegrond is op de quasi-delictuele fout van de verweerder, hetzelfde voorwerp 
heeft als zijn hoofdvordering, die gegrond is op het koninklijk besluit van 21 december 
1971, en dat de eiser een fout heeft begaan door die hoofdvordering te laten verjaren.

Het bestreden arrest verantwoordt, op grond van die overwegingen alleen, zijn beslis-
sing om de subsidiaire vordering van de eiser te verwerpen evenwel niet en schendt aldus 
de artikelen 1382, 1383 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek (laatstgenoemde bepaling 
zoals het van toepassing was vóór de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring), 23 van het Gerechtelijk Wetboek, 58, inzonderheid 
8°, en 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 6 en 15, inzonderheid 1°, van 
het  koninklijk  besluit  van  21  december  1971  betreffende  de  bijslagen  en  de  sociale 
bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen.

Tweede onderdeel
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In  geval  van verdeling van de aansprakelijkheid tussen de schadeveroorzaker  en de 
schadelijder, d.w.z. wanneer de schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten 
van een derde en van het slachtoffer, worden die derde of de burgerrechtelijk aansprake-
lijke persoon veroordeeld tot gedeeltelijke vergoeding van de schade.

Uitzonderlijk  wordt  de  derde  veroordeeld  tot  volledige  vergoeding  van  de  schade, 
wanneer  hij  een opzettelijke  fout  heeft  begaan  en het slachtoffer  alleen maar  onvoor-
zichtig of nalatig is geweest. Die uitzondering is gegrond op de toepassing van het alge-
meen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit.

In geval van verdeling van de aansprakelijkheid, kan de fout van het slachtoffer in ieder 
geval niet tot gevolg hebben dat de schadeveroorzaker, die een fout heeft begaan die de 
schade mee heeft veroorzaakt, geen enkele, zelfs geen gedeeltelijke, vergoeding verschul-
digd is.

Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat de verweerder een fout had begaan in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, dat de eiser tevens een schuldige nalatigheid 
had begaan en dat de aansprakelijkheid aldus noodzakelijkerwijs was verdeeld, en beslist 
vervolgens dat de verweerder in geen geval veroordeeld kan worden.

Het bestreden arrest,  dat  elke veroordeling van de verweerder,  ook tot gedeeltelijke 
vergoeding van de schade van de eiser, verwerpt, miskent de beginselen van de verdeling 
van de aansprakelijkheid tussen de schadeveroorzaker en de schadelijder en schendt de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 58, inzonderheid 8°, van de Arbeids-
ongevallenwet van 10 april 1971 en 15, inzonderheid 1°, van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds 
voor arbeidsongevallen.

Het bestreden arrest, dat beslist, enerzijds, dat de aansprakelijkheid tussen de partijen is 
verdeeld en, anderzijds, dat de verweerder in geen geval kan worden veroordeeld, is met 
tegenstrijdige  redenen  omkleed,  wat  gelijkstaat  met  een  gebrek  aan  redengeving,  en 
schendt aldus de artikelen 149 van de Grondwet en 780, inzonderheid 3°, van het Gerech-
telijk Wetboek.

Derde onderdeel
In geval  van verdeling van de aansprakelijkheid tussen de schadeveroorzaker  en de 

schadelijder, d.w.z. wanneer de schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten 
van een derde en van het slachtoffer, worden die derde of de burgerrechtelijk aansprake-
lijke persoon veroordeeld tot gedeeltelijke vergoeding van de schade.

De rechter, die de fout van een derde en de schade van het slachtoffer vaststelt, kan 
vervolgens  niet  wettig  weigeren  de  derde  te  veroordelen  zonder  het  bestaan  van  een 
oorzakelijk verband tussen die fout en die schade uit te sluiten.

Overeenkomstig de equivalentietheorie bestaat  er een oorzakelijk  verband tussen de 
schade en een fout, wanneer vaststaat dat de schade, zonder die fout, niet zou zijn ontstaan 
zoals ze zich te dezen heeft voorgedaan. Er bestaat daarentegen geen oorzakelijk verband 
wanneer de rechter vaststelt dat de schade, zonder de fout, toch zou zijn ontstaan zoals ze 
zich in concreto heeft voorgedaan.

Het bestreden arrest beslist te dezen dat de verweerder een fout had begaan in de zin 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dat de eiser schade heeft geleden doordat 
hij de litigieuze bijslagen niet heeft ontvangen en die bijslagen hem met vertraging zijn 
uitbetaald.

Na die overwegingen stelt het bestreden arrest nergens in zijn motivering vast dat de 
schade van de eiser, zonder de fout van de verweerder, toch zou zijn ontstaan zoals ze 
zich in concreto heeft voorgedaan.

Het bestreden arrest sluit bijgevolg het bestaan van een oorzakelijk verband tussen de 
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fout van de verweerder en de schade van de eiser niet uit en verantwoordt zijn beslissing 
om de verweerder niet te veroordelen, niet naar recht. Het arrest schendt derhalve de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 58, inzonderheid 8°, van de Arbeidson-
gevallenwet van 10 april 1971 en 15, inzonderheid 1°, van het koninklijk besluit van 21 
december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds 
voor arbeidsongevallen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Een vordering die strekt tot betaling van een geldsom, kan gegrond zijn op 

verschillende oorzaken.
Een vordering tot betaling van een bedrag dat overeenstemt met aanpassings-

bijslagen die wettelijk verschuldigd zijn maar niet zijn betaald wegens een extra-
contractuele fout van de schuldenaar, kan hetzij op het koninklijk besluit van 21 
december 1971 betreffende die bijslagen, hetzij op de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek gegrond zijn.

De omstandigheid dat die twee vorderingen hetzelfde voorwerp hebben, heeft 
niet tot gevolg dat de verjaring van de ene vordering, al is die te wijten aan de 
fout van de eiser, zou leiden tot de niet-gegrondheid van de andere vordering.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat beide partijen een fout hebben begaan, 
zodat "de aansprakelijkheid [...] verdeeld is", beslist dat de verweerder in geen 
geval kan worden veroordeeld en verwerpt bijgevolg de vordering die de eiser op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek had ingesteld.

Het arrest, dat beslist, enerzijds, dat "de schade die [de eiser] vergoed wil zien, 
dezelfde (is) als die welke voortvloeit uit de niet-naleving, door de [verweerder], 
van zijn wettelijke verplichting om de aanpassingsbijslagen te betalen" en, ander-
zijds, dat "de [uit dit verzuim voortvloeiende] schade [...] op passende wijze zou 
zijn  vergoed  door  de  veroordeling  van  de  [verweerder]  tot  betaling  van  die 
bijslagen, [...] [maar] omdat [de eiser] te laat is opgetreden, [...] hem de vorde-
ring  tot  de  gedwongen  tenuitvoerlegging  werd  ontzegd",  verantwoordt  zijn 
beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede en het derde onderdeel van 

het middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering ontvanke-

lijk verklaart.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

over.



3156 HOF VAN CASSATIE 22.12.08 - Nr. 748 

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

22 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten:  mrs.Nelissen Grade en Maes..

Nr. 749

3° KAMER - 22 december 2008

   ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - BESLISSING - VERGISSING VAN DE 
VERZEKERINGSINSTELLING - ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - BOEKING ALS 
ADMINISTRATIEKOSTEN - VERPLICHTING - GRENS

   De verplichting van de verzekeringsinstelling om haar uitgaven als administratiekosten te 
boeken,  is  niet  van  toepassing  op  de  betalingen  die  geen  onverschuldigde  betaling 
vormen die van de begunstigde van die prestaties teruggevorderd kan worden1. (Art. 327, 
K.B. 3 juli 1996).

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 17, inzonderheid tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 

handvest van de sociaal verzekerde;
-  de  artikelen  34,  met  name  7°,  164,  191,  192  en  194  van  de  wet  betreffende  de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, en als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen;

- de artikelen 325 tot 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van 
de wet  betreffende de verplichte verzekering voor  geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2008, nr.749.
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Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, verklaart de vordering van de eiseres tot 
nietigverklaring  van  verweerders  verslag  van  28  februari  2002  niet-gegrond,  om alle 
redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder om de 
volgende redenen :

"Tegen het argument van [de eiseres] dat nagegaan moet worden of de begunstigde van 
een prestatie deze ten onrechte ontvangen heeft [...] - wat te dezen niet het geval is, daar 
de begunstigden van de litigieuze prestaties alle reden hadden om te denken dat de hun 
toegekende terugbetaling volkomen rechtsgeldig was - moet worden ingebracht dat artikel 
164 van de gecoördineerde wet bepaalt dat degene die, ten gevolge van een vergissing of 
bedrog, ten onrechte prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging heeft 
ontvangen, deze moet terugbetalen;

Het kan niet worden betwist dat de onverschuldigde betaling, te dezen, voortvloeit uit 
een fout van de adviserend geneesheer die de in de nomenclatuur van de verstrekkingen 
wegens revalidatie bepaalde voorwaarden niet heeft nageleefd;

Indien  de  terugvordering  niet  kan  plaatsvinden,  om  gelijk  welke  reden  (verjaring, 
onvermogen van de verzekerde, aanvoering, door de verzekerde, van het sociaal handvest, 
enz.),  zal  [de eiseres] het bedrag van de onverschuldigde betalingen als administratie-
kosten moeten boeken".

Grieven
In de regel zijn de bedragen die een verzekeringsinstelling betaalt voor de geneeskun-

dige verstrekkingen, bedoeld in titel III, hoofdstuk III, van de gecoördineerde wet van 14 
juli 1994 en met name de wegens revalidatie verstrekte hulp, bedoeld in artikel 34, 7°, 
prestaties die vallen onder het stelsel van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 
waaraan, overeenkomstig artikel 192 van de voormelde wet, de in artikel 191 bedoelde 
verzekeringsinkomsten  toegewezen  worden.  Bij  uitzondering  worden  krachtens  artikel 
194 van de gecoördineerde wet, de prestaties die ten onrechte zijn betaald en waarvan het 
niet-terugvorderen niet als gewettigd is aanvaard onder de voorwaarden en volgens de 
regels die door de Koning zijn bepaald, als administratiekosten beschouwd.

Krachtens artikel 164 van de gecoördineerde wet is degene die, ten gevolge van een 
vergissing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen, verplicht ze terug te betalen. 
De ten onrechte betaalde prestaties worden op een bijzondere rekening geboekt binnen de 
termijnen die zijn vastgesteld in artikel 325 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 - 
een termijn die gekoppeld is aan de vaststelling van een door de verzekeringsinstelling 
verrichte  onverschuldigde betaling,  door de administratieve controledienst  of door een 
rechterlijke beslissing die aan de verzekeringsinstelling het recht op terugbetaling of scha-
deloosstelling toekent. Die ten onrechte betaalde prestaties moeten vervolgens door de 
verzekeringsinstelling die ze toegekend heeft, teruggevorderd worden binnen de termijn 
bepaald in artikel 326 van dat koninklijk besluit. Overeenkomstig artikel 327, § 1, van 
datzelfde koninklijk besluit, worden de bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties 
die nog niet zijn teruggevorderd, drie maanden na het verstrijken van die termijn afge-
schreven door ze als administratiekosten te boeken, tenzij de leidend ambtenaar een vrij-
stelling toekent onder de in artikel  327, § 2, van het koninklijk besluit bepaalde voor-
waarden.

Uit het geheel van die bepalingen kan worden afgeleid dat de boeking van de uitgaven 
van een verzekeringsinstelling als administratiekosten onderworpen is aan de voorwaarde 
dat er een onverschuldigde betaling is verricht die kan worden teruggevorderd van degene 
die de geneeskundige verstrekkingen heeft ontvangen.

Welnu, krachtens artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde mag de socialezekerheidsinstelling, wanneer haar beslis-
sing aangetast is door een juridische of materiële vergissing die zij zelf begaan heeft, geen 
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beslissing nemen die ertoe strekt het bestaan van een onverschuldigde betaling vast  te 
stellen, tenzij de begunstigde wist of had moeten weten dat hij geen recht had op de pres-
taties.

Ook  een  beslissing  van  de  verweerder  over  de  wettigheid  van  de  geneeskundige 
verstrekkingen, is een nieuwe beslissing die, in de regel, niet ertoe kan strekken een aan 
de sociaal verzekerde onverschuldigd gedane betaling vast te stellen.

De toepassing van artikel  17,  tweede  lid,  van het  handvest,  heeft  aldus tot  doel de 
geldigheid van de betalingen als socialezekerheidsprestaties te handhaven.

Het mechanisme van de boeking op een bijzondere rekening, en vervolgens de boeking 
als administratiekosten, ingevoerd door de artikelen 164 van de gecoördineerde wet en 
325 tot 327 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is derhalve niet van toepassing op 
de betalingen die krachtens artikel 17, tweede lid, van het handvest van de sociaal verze-
kerde,  geen  terugvorderbare  onverschuldigde  betaling  vormen.  De  betaalde  prestaties 
blijven  uitgaven  van het  stelsel  in  de zin van artikel  192 van de gecoördineerde wet, 
waaraan,  overeenkomstig  artikel  191  van  dezelfde  wet,  de  inkomsten  van  dat  stelsel 
toegewezen worden, en kunnen niet als administratiekosten beschouwd worden in de zin 
van artikel 194 van die wet.

Het arrest erkent dat "de begunstigden van de litigieuze prestaties alle reden hadden om 
te denken dat de hun toegekende terugbetaling volkomen rechtsgeldig was", maar - om de 
eiseres te verplichten de in het verslag van de verweerder bedoelde uitgaven als admini-
stratiekosten te boeken - beslist dat de betaling onverschuldigd is in de zin van artikel 164 
van de gecoördineerde wet en als administratiekosten geboekt moet worden, ondanks de 
toepassing van het handvest van de sociaal verzekerde en met name van artikel 17, tweede 
lid,  van  dat  handvest.  Het  schendt  aldus alle  in  het  middel  bedoelde bepalingen,  met 
uitzondering van artikel 149.

Het arrest,  dat nalaat te onderzoeken of de betrokken prestaties ten onrechte aan de 
begunstigde zijn betaald, stelt het Hof op zijn minst niet in staat zijn toezicht op de wettig-
heid van de beslissing uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

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

middel heeft geen belang:
Aangezien het middel aanvoert dat de uitgaven van een verzekeringsinstelling 

alleen als administratiekosten geboekt hoeven te worden wanneer  ze overeen-
stemmen met een onverschuldigde betaling die van de begunstigde teruggevor-
derd kan worden, daar die betaling niet te wijten is aan een vergissing van de 
socialezekerheidsinstelling, volstaan de redenen van het arrest, waarop de grond 
van niet-ontvankelijkheid steunt en waaruit blijkt dat de verzekeringsinstelling 
die  betaling  ten  onrechte  heeft  verricht,  niet  om  het  middel  zijn  belang  te 
ontnemen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 164, eerste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen,  is degene die,  ten gevolge van een vergissing of bedrog, ten onrechte 
prestaties heeft ontvangen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, 
van de uitkeringsverzekering of van de moederschapsverzekering, verplicht de 
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waarde ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling die ze heeft verleend.
Luidens  het  vierde  lid  van  dat  artikel  worden,  onder  voorbehoud  van  de 

toepassing van artikel 146 en 156, alle ten onrechte betaalde prestaties op een 
bijzondere  rekening  geboekt;  die  prestaties  worden  teruggevorderd  door  de 
verzekeringsinstelling die ze heeft betaald binnen de door de Koning bepaalde 
termijnen en met alle middelen, de gerechtelijke inbegrepen.

Artikel 325 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 koppelt de termijnen voor de boeking, door 
die instelling, van de ten onrechte betaalde prestaties op een bijzondere rekening, 
aan de vaststelling van de door die instelling ten onrechte verrichte betaling door 
de administratieve controledienst of door een gerechtelijke eindbeslissing.

Artikel  326  van  het  koninklijk  besluit  stelt  de  termijn  vast  waarbinnen  de 
verzekeringsinstelling de door haar ten onrechte betaalde prestaties moet terug-
vorderen.

Overeenkomstig artikel 327, § 1, van datzelfde besluit, worden behoudens de 
gevallen bepaald in § 2, de bedragen van de ten onrechte betaalde prestaties die 
nog  niet  zijn  teruggevorderd,  binnen  drie  maanden  na  het  aflopen  van  de 
termijnen bepaald in artikel 326, afgeschreven door ze als administratiekosten te 
boeken.

Uit die bepalingen volgt dat de boeking, door de verzekeringsinstelling, van 
haar uitgaven als administratiekosten veronderstelt dat de prestaties waarop die 
uitgaven betrekking hebben, een onverschuldigde betaling zijn die van de begun-
stigde teruggevorderd kan worden.

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 
beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, de instelling 
van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing neemt die uitwer-
king heeft  op de datum waarop  de  verbeterde  beslissing had moeten  ingaan, 
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.

Het tweede lid van dat  artikel bepaalt  dat, onverminderd de toepassing van 
artikel 18, de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de socialezekerheidsin-
stelling  te  wijten  is,  uitwerking  heeft  op  de eerste  dag  van  de  maand na  de 
kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk 
toegekende recht.

Volgens het derde lid van datzelfde artikel, is het tweede lid niet van toepas-
sing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin van het konink-
lijk besluit van 31 mei 1933, dat hij geen recht heeft of meer heeft op het gehele 
bedrag van een prestatie 

Die  bepalingen  sluiten  uit  dat,  buiten  het  in  het  derde  lid  van  artikel  17 
bedoelde geval, de verzekeringsinstelling of de verweerder een nieuwe beslissing 
tot  vaststelling  van  een  onverschuldigde  betaling  nemen  wanneer  de  vorige 
beslissing, op grond waarvan de betaling is verricht, is aangetast door een vergis-
sing van de socialezekerheidsinstelling.

De verplichting van de verzekeringsinstelling om haar uitgaven als administra-
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tiekosten te boeken, is derhalve niet van toepassing op de betalingen die, krach-
tens voormeld artikel 17, tweede lid, geen onverschuldigde betaling vormen die 
van de begunstigde van die prestaties teruggevorderd kan worden.

Het  arrest,  dat,  om  de  vordering  van  de  eiseres  tot  nietigverklaring  van 
verweerders verslag van 28 februari 2002 tot vaststelling van de onverschuldigde 
betaling niet-gegrond te verklaren, beslist dat "het bedrag van de door de verze-
kering  voor  geneeskundige  verzorging  ten  laste  genomen  prestaties  [...]  een 
onverschuldigde  betaling  vormt"  en  dat,  "indien  de  terugvordering  niet  kan 
plaatsvinden, om gelijk welke reden (verjaring, onvermogen van de verzekerde, 
aanvoering, door de verzekerde, van het sociaal handvest, enz.), [de eiseres] het 
bedrag van de onverschuldigde  betalingen  als  administratiekosten  zal  moeten 
boeken", schendt de voormelde wettelijke en reglementaire bepalingen.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

22 december 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –  Advo-
caten:  mrs. Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 750

2° KAMER - 23 december 2008

1º VORDERING IN RECHTE - TOEGANG TOT DE RECHTER - VORDERING DIE GETUIGT VAN 
EEN RECHTMATIG BELANG

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- TOEGANG TOT DE RECHTER - VORDERING DIE GETUIGT VAN EEN RECHTMATIG BELANG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ART. 
6 — ART. 6.1 - TOEGANG TOT DE RECHTER - VORDERING DIE GETUIGT VAN EEN RECHTMATIG 
BELANG

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - BEGRIP - TOEPASSING

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ART. 149 - 
TEGENSTRIJDIGE MOTIVERING - BEGRIP - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Het recht op de toegang tot de rechter is niet onbeperkt en belet niet dat die  
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toegang afhankelijk gesteld wordt van het vereiste dat de aan de rechter voorgelegde 
vordering getuigt van een rechtmatig belang1 (Artt. 6.1, E.V.R.M. en 17, Ger.W.).

4º en 5° De motivering bedoeld in artikel 149 Grondwet is tegenstrijdig wanneer de redenen  
van de beslissing onderling tegenstrijdig zijn of er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de 
redenen en het dictum van die beslissing; een tegenstrijdigheid tussen de redenen van  
een rechterlijke  beslissing  en  de werkelijkheid  of  de  wetgevende regels,  levert  geen 
motiveringsgebrek op2.

(V.)

ARREST

(A.R. P.08.1124.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 juli 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  de  artikelen  6  EVRM  en  11 

Grondwet:  het  arrest,  dat  uitspraak  doet  met  toepassing  van  artikel  235ter 
Wetboek van Strafvordering, oordeelt ten onrechte dat eisers stelling als burger-
lijke  partij  wegens  gebrek  aan  rechtmatig  belang  niet  ontvankelijk  is;  aldus 
miskent het arrest het recht op de toegang tot de rechter met volle rechtsmacht en 
het discriminatieverbod.

2. Het recht op de toegang tot de rechter is niet onbeperkt en belet niet dat die 
toegang afhankelijk gesteld wordt van het vereiste dat de aan de rechter voorge-
legde vordering getuigt van een rechtmatig belang.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
3. Voor het overige preciseert het onderdeel niet waarin de aangevoerde discri-

minatie bestaat. 
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Tweede onderdeel
4.  Het  onderdeel  voert  schending aan van artikel  149 Grondwet:  het  arrest 

bevat  een  motivering  die  strijdig  is  met  de  werkelijkheid  en  de  wetgevende 
regels.

5. De motivering bedoeld in artikel 149 Grondwet is tegenstrijdig wanneer de 
redenen van de beslissing onderling tegenstrijdig zijn of er een tegenstrijdigheid 

1 Cass., 7 okt. 2003, AR P.03.0422.N, A.C., 2003, nr. 482.
2 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 4e Editie 2007, nrs. 1465 e.v. 
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bestaat tussen de redenen en het dictum van die beslissing.
Een tegenstrijdigheid tussen de redenen van een rechterlijke beslissing en de 

werkelijkheid of de wetgevende regels, levert geen motiveringsgebrek op.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat:  mr. B. De Rooij, Eindhoven.

Nr. 751

2° KAMER - 23 december 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - TIJDSTIP - GEVOLG

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ - TIJDSTIP - GEVOLG

1ºen 2° De rechtsplegingsvergoeding bepaald bij artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering,  is  verschuldigd,  ook  al  is  de  rechtstreekse  dagvaarding  door  de 
burgerlijke partij aan de beklaagde betekend vóór de inwerkingtreding van de voormelde  
wet1.

(G. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. P.08.1169.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 11 juni 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie I.SAMOY en V. SAGAERT, “De wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten 
en erelonen van advocaten”, R.W., 2007-2008, 674 (nrs. 88 e.v.). 
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Beoordeling
(...)
Derde middel
10. Het middel voert aan dat het arrest de eisers ten onrechte veroordeelt tot de 

betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 2.000 euro.
11. Artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd 

bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de 
erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, bepaalt: "De 
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, zal veroordeeld worden tot het aan de beklaagde betalen van de vergoe-
ding  bedoeld  in  artikel  1022  Gerechtelijk  Wetboek.  De  vergoeding  wordt 
bepaald door het vonnis".

12. De omstandigheid dat de vordering van de eisers door de eerste rechter 
werd ingewilligd en dat de eisers zelf geen principaal hoger beroep hebben inge-
steld, doet geen afbreuk aan de verschuldigdheid van de rechtsplegingsvergoe-
ding.  In  hoger  beroep  zijn  de  eisers  immers  door  het  arrest  in  het  ongelijk 
gesteld.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
13. Artikel 13 van de voormelde wet bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van die 

wet van toepassing zijn op de zaken die aanhangig zijn op het ogenblik dat ze in 
werking treden.

Hieruit  volgt  dat  de  rechtsplegingsvergoeding  bepaald  bij  artikel  162bis, 
tweede  lid,  Wetboek  van Strafvordering,  verschuldigd  is,  ook  al  is  de  recht-
streekse dagvaarding aan de verweerder betekend vóór de inwerkingtreding van 
de voormelde wet.

In zoverre faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

23 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. M.-C.Suerickx, Antwerpen en L.Cottenie, Brussel.

Nr. 752

2° KAMER - 23 december 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FACULTATIEVE WEIGERINGSGROND - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERINGSVERPLICHTING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - FACULTATIEVE WEIGERINGSGROND - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERINGSVERPLICHTING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL - FACULTATIEVE WEIGERINGSGROND - MOTIVERINGSVERPLICHTING

1º, 2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de uitvoering van een 
Europees aanhoudingsbevel, is in beginsel enkel verplicht te motiveren waarom zij een  
van  de  in  artikel  6  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  vermelde  facultatieve 
weigeringsgronden toepast; zij moet daarentegen niet de redenen vermelden waarom zij  
die  gronden  niet  toepast;  wanneer  evenwel  de  persoon  op  wie  een  Europees 
aanhoudingsbevel  betrekking  heeft,  de  rechter  vraagt  een  van  de  facultatieve 
weigeringsgronden van artikel 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel toe te passen, moet 
de kamer van inbeschuldigingstelling daarop enkel een ter zake dienend antwoord geven 
dat steun vindt in gegevens waarover ze beschikt. 

(L.B.)

ARREST

(A.R. P.08.1803.N)

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

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 december 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
Middel
1. Het middel voert aan: door te oordelen over de facultatieve weigeringsgrond 

van artikel 6, 1°, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees 
aanhoudingbevel, zonder kennis genomen te hebben van het Belgische strafdos-
sier, waardoor er geen rekening werd gehouden met alle relevante omstandig-
heden, en zonder de eiser toegelaten te hebben zich te kunnen beroepen op deze 
stukken, schendt het bestreden arrest voormeld artikel 6, 1°, en de rechten van de 
verdediging van de eiser.

2. De kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de uitvoering van 
een  Europees  aanhoudingsbevel,  is  in  beginsel  enkel  verplicht  te  motiveren 
waarom zij een van de in artikel 6 Wet Europees aanhoudingsbevel  vermelde 
facultatieve  weigeringsgronden  toepast.  Zij  moet  daarentegen  niet  de redenen 
vermelden waarom zij die gronden niet toepast.

Wanneer evenwel de persoon op wie een Europees aanhoudingsbevel betrek-
king  heeft,  de  rechter  vraagt  een  van  de  facultatieve  weigeringsgronden  van 
artikel  6  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  toe te passen,  moet  de kamer van 
inbeschuldingstelling  daarop  enkel  een  ter  zake  dienend  antwoord  geven  dat 
steun vindt in gegevens waarover ze beschikt.
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3. Artikel 6 Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt:
"De tenuitvoerlegging kan worden geweigerd:
1° ingeval de persoon op wie het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft, 

in België wordt vervolgd wegens het feit dat aan het Europees aanhoudingsbevel 
ten grondslag ligt; (...)".

Het bestreden arrest overweegt: 
"Het kan niet ontkend worden dat de aan het Europees aanhoudingsbevel tot 

grondslag liggende feiten (beslag op de lading cocaïne in Rotterdam) in Neder-
land werden vastgesteld. Dit betekent dat de aan [de eiser] verweten feiten op het 
grondgebied van de Europese Unie werden gepleegd doch in de eerste plaats in 
Nederland werden geconstateerd. 

Gezien het onderzoek naar deze feiten door de Nederlandse autoriteiten werd 
opgestart en het dankzij deze autoriteiten is dat verdere vaststelling in Nederland 
en/of in België konden gebeuren komt het opportuun voor dat de strafvervolging/
of beoordeling van deze feiten door de bodemrechter in Nederland zou kunnen 
worden voortgezet."

Met  deze  redengeving  beantwoordt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
eisers verzoek met ter zake dienende redenen, die afgeleid zijn uit de feitelijke 
gegevens vermeld in het aanhoudingsbevel zelf. 

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

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

23 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 753

2° KAMER - 24 december 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT 
- BESCHIKKING - MOTIVERING - PLAATS VAN DE HUISZOEKING - VEREISTE VERMELDINGEN

2º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - 
ONDERZOEKSRECHTER - OPDRACHT - BESCHIKKING - MOTIVERING - PLAATS VAN DE HUISZOEKING 
- VEREISTE VERMELDINGEN

1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksrechter om de plaats van 
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de huiszoeking te identificeren door het adres ervan te vermelden; het volstaat dat het  
bevel de vermeldingen bevat die relevant zijn om de gemachtigde ambtenaar in staat te  
stellen zonder risico op vergissing de beoogde plaats te vinden1 (Art. 89bis, Sv.).

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1839.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel verwijt het arrest dat het niet regelmatig met redenen is omkleed en 

de nietigheid niet vaststelt van het bevel tot huiszoeking, die in de verblijfplaats 
van de eiser werd verricht  nog vóór het bevel  tot aanhouding tegen hem was 
uitgevaardigd. Hij voert aan dat het bevel, door alleen de kadastrale toestand van 
het door hem betrokken pand te vermelden, niet voldoende nauwkeurig de plaats 
van  de  bevolen  huiszoeking  vermeldt,  zodat  de  eiser  niet  in  staat  zou  zijn 
geweest om ter plaatse de wettigheid van de naspeuringen van de politiemensen 
na te gaan.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser in een conclusie voor de appelrech-
ters de juistheid heeft betwist van de ligging van het door hem bewoonde pand, 
ofschoon hij alleen erop had gewezen het nummer niet te kennen van het perceel 
waar die woning was gelegen, mist het feitelijke grondslag.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet 
dat geen betrekking heeft op de motivering van de beslissingen van de onder-
zoeksgerechten  die uitspraak  doen inzake voorlopige  hechtenis,  faalt  het  naar 
recht.

Een bevel tot huiszoeking moet met redenen zijn omkleed. Aan dat vereiste is 
voldaan door de vermelding van het misdrijf dat men op het oog heeft alsook van 
de  plaats  en het  voorwerp  van  de  huiszoeking.  Die vermeldingen  moeten  de 
betrokkene voldoende informatie aanreiken over de telastleggingen die aan de 
oorsprong van de actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan nagaan.

Geen enkele wettelijke bepaling schrijft  de onderzoeksrechter  evenwel  voor 
om  de  plaats  van  de  huiszoeking  te  identificeren  door  het  adres  ervan  te 
vermelden. Het volstaat dat het bevel de vermeldingen bevat die relevant zijn om 
de  gemachtigde  ambtenaar  in  staat  te  stellen  zonder  risico  op  vergissing  de 

1 Zie  Cass.,  15  maart  2005,  AR  P.04.1463.N,  A.C.,  2005,  nr.  158;  Cass.,  4  april  2006,  AR 
P.05.1612.N, A.C., 2006, nr. 194.
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beoogde plaats te vinden.
Het arrest wijst erop dat de te doorzoeken plaats een huis in aanbouw was en 

vermeldt  dat  het  bevel  tot  huiszoeking zeer  precies,  met  verwijzing  naar  het 
volledige nummer van het perceel  in het kadaster,  de plaats aangeeft  waar de 
verbalisanten tot taak hadden binnen te dringen. Het arrest voegt daaraan toe dat 
niet wordt betwist dat het nummer overeenstemt met het adres van het gebouw.

Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing regel-
matig met redenen en verantwoorden ze deze naar recht.

In zoverre kan het middel 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.

24  december  2008 –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  de  Codt,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. A. Gardeur, Neufchâteau en Q.Peiffer, BrusseL.

Nr. 754

2° KAMER - 30 december 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - BESLISSING VAN VRIJHEID 
ONDER VOORWAARDEN EN INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - TERMIJN - STARTPUNT

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BESLISSING - BETEKENING - VORM

1º  Het  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  van  vrijheid  onder  voorwaarden  en 
invrijheidstelling  onder  voorwaarden  wordt  ingesteld  binnen  een  termijn  van 
viereentwintig uur die begint vanaf de dag waarop de beslissing aan de verdachte wordt  
betekend  (Art. 37, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º  De  Voorlopige  hechteniswet  bepaalt  dat  de  betekening  bestaat  in  het  mondeling 
meedelen van de beslissing in de taal van de rechtspleging, met afgifte van een volledig 
afschrift van de akte; deze bepaling sluit geen betekening bij deurwaardersexploot uit. 
(Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(J.S.)

ARREST

(A.R. P.08.1845.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
correctionele kamer, van 27 november 2008.

De  eiser  voert  in  een  ter  gelegenheid  van  zijn  cassatieberoep  neergelegd 
geschrift, dat aan dit arrest is gehecht, grieven aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  Overeenkomstig  artikel  31,  §  1,  Voorlopige  Hechteniswet  moeten  de 

arresten waardoor de voorlopige hechtenis wordt  gehandhaafd,  binnen vieren-
twintig uren aan de verdachte betekend worden in de vorm bepaald in artikel 18. 

Artikel 18, § 1, Voorlopige Hechteniswet bepaalt onder meer dat de beteke-
ning  bestaat  in  het  mondeling  meedelen  van  de  beslissing in  de  taal  van  de 
rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift van de akte. 

Deze wetsbepaling sluit geen betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot uit.
2.  Overeenkomstig  artikel  31,  §  2,  Voorlopige  Hechteniswet  kan  tegen  de 

arresten  waardoor  de voorlopige  hechtenis  wordt  gehandhaafd,  cassatieberoep 
worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren die begint te lopen 
vanaf de dag waarop de beslissing aan de verdachte wordt betekend.

Artikel 37 Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat die regel ook geldt wat betreft 
de beslissingen van vrijheid onder voorwaarden en invrijheidstelling onder voor-
waarden.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het bestreden 
arrest dat eisers invrijheidstelling onder voorwaarden verlengt voor een termijn 
van drie maanden, op 2 december 2008 bij gerechtsdeurwaardersexploot werd 
betekend  aan  eisers  woonplaats  en  daarbij  een  afschrift  van  dit  arrest  werd 
gelaten.

Anders dan de eiser in zijn geschrift doet gelden, was de betekening van het 
bestreden arrest op 2 december 2008 regelmatig en is dus zijn op 15 december 
2008 ingesteld cassatieberoep laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk.

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

30 december 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarne-
mend voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht.
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