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ECONOMIE - VRIJHEID VAN HANDEL, BEROEP OF AMBACHT - VOORWERPEN
GEBRUIKT VOOR EXPLOITATIE VAN ONDERNEMING - VERBEURDVERKLARING DOOR DE STRAFRECHTER
- VOORWAARDEN.
De vrijheid van handel, beroep of ambacht bepaald in artikel 7 van het decreet van 2 tot 17
maart 1791 (Decreet d'Allarde) belet niet dat voorwerpen die gebruikt worden voor de
exploitatie van een onderneming, krachtens artikel 42, 1°, Strafwetboek verbeurd
verklaard worden wanneer zij eigendom zijn van de beklaagde en het voorwerp van het
bewezen verklaarde misdrijf uitmaken of gediend hebben of bestemd waren tot het
plegen van dit misdrijf.
(A. en BIZARRE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.01.0984.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 juni 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat de vrijheid van handel, beroep of ambacht bepaald in artikel
7 van het decreet van 2 tot 17 maart 1791 (Decreet d'Allarde) niet belet dat voorwerpen die gebruikt worden voor de exploitatie van een onderneming, krachtens
artikel 42, 1°, Strafwetboek verbeurd verklaard worden wanneer zij eigendom
zijn van de beklaagde en het voorwerp van het bewezen verklaarde misdrijf uitmaken of gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van dit misdrijf;
Overwegende dat de omstandigheid dat de rechter de feiten anders beoordeelt
dan in conclusie wordt aangevoerd, geen motiveringsgebrek oplevert;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het middel dat, enerzijds, opkomt tegen de
beoordeling van feiten door de rechter, anderzijds, het Hof zou verplichten tot
een beoordeling van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
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B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
1 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. De Waele, Gent.

Nr. 492
2° KAMER - 1 oktober 2002

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING RECHTSDWALING - ONOVERKOMELIJKE DWALING - BEGRIP.
2º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — RECHTVAARDIGING ONOVERKOMELIJKE RECHTSDWALING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - CONTROLE DOOR HET
HOF.
1º Een rechtsdwaling wegens bepaalde omstandigheden kan door de strafrechter slechts
als onoverkomelijk worden beschouwd als uit die omstandigheden kan worden afgeleid
dat de beklaagde heeft gehandeld zoals elk redelijk en voorzichtig persoon zou hebben
gehandeld1.
2º De loutere vaststelling dat een beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een
geschikt persoon, volstaat op zichzelf niet voor het bestaan van een onoverkomelijke
rechtsdwaling, maar de strafrechter oordeelt in feite, op grond van de gegevens van de
zaak, of dat advies de beklaagde in een toestand van onoverkomelijke dwaling heeft
gebracht onder voorbehoud van de controle die het Hof uitoefent op het begrip
onoverkomelijke dwaling2.
(G. e.a. T. B.)

ARREST

(A.R. P.01.1006.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
1 Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 964, nr. 554 en 16 januari 2001, A.R. P.99.0441.N, nr. 29. Het O.M.
was de mening toegedaan dat de feitenrechter te dezen vermocht de onoverkomelijke rechtsdwaling
te weerhouden.
2 Ibid.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 71 en 458 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat dwaling een schulduitsluitingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters hebben in de bestreden beslissing vastgesteld dat de door dokter P. B.
verspreide persmededeling nopens de dood van het dochtertje van de eisers in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen de constitutieve bestanddelen van de aan dokter B. ten laste gelegde schending van het beroepsgeheim oplevert- spreken de beklaagde B. vrij en
verklaren zich met betrekking tot de burgerlijke partijstelling van de eisers onbevoegd om
kennis te nemen van de burgerlijke vordering, op grond van de volgende overwegingen:
"(...) dat onoverwinnelijke rechtsdwaling een grond van schulduitsluiting is wanneer de
beklaagde gehandeld heeft zoals elk redelijk en voorzichtig persoon onder dezelfde omstandigheden zou gehandeld hebben;
(...) dat het hof van beroep te dezen vaststelt:
- dat beklaagde voorafgaandelijk het juridisch advies heeft ingewonnen van "geschikte
personen", namelijk van drie advocaten met een onbetwistbaar gezag en met een jarenlange ervaring als advocaat;
- dat het advies door deze personen verstrekt werd op basis van een volledige informatie van de beklaagde;
- dat de mededeling slechts door beklaagde werd verspreid nadat het opgestelde persbericht juridisch onderzocht en zelfs aangepast werd;
(...) dat in de gegeven context beklaagde als arts, gedekt door drie (verkeerde) juridische adviezen, gehandeld heeft zoals elk normaal voorzichtig arts in dezelfde omstandigheden zou gehandeld hebben;
(...) dat beklaagde zich derhalve in een toestand van onoverwinnelijke dwaling bevond
en om deze reden dan ook dient vrijgesproken te worden" (p. 8 van het bestreden arrest).
Grieven
Een rechtsdwaling omtrent de strafbaarheid van een handeling kan slechts dan een
schulduitsluitingsgrond opleveren wanneer zij onoverkomelijk is en bijgevolg slechts kan
worden aanvaard wanneer uit de feitelijke omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan.
Uit de loutere vaststelling dat de beklaagde slecht of verkeerd werd geadviseerd, zelfs
door een daartoe geschikt persoon, kan op zichzelf niet wettig worden afgeleid dat er
sprake is van een onoverkomelijke dwaling waardoor de beklaagde moet worden vrijgesproken.
De strafrechter kan weliswaar op grond van de feitelijke gegevens van de zaak op een
in beginsel onaantastbare wijze in feite oordelen dat de beklaagde door een hem gegeven
advies in een toestand van onoverkomelijke dwaling werd gebracht, doch Uw Hof is bevoegd om na te gaan of de strafrechter uit de door hem vastgestelde feitelijke gegevens
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wettig kon afleiden dat er sprake was van een onoverkomelijke rechtsdwaling.
De appèlrechters stellen te dezen vast dat de beklaagde B., vóór de verspreiding van de
gewraakte persmededeling, advies heeft gevraagd aan drie advocaten "met een onbetwistbaar gezag en met een jarenlange ervaring als advocaat" die hun advies hebben verstrekt
op grond van een volledige informatie door de beklaagde, waarbij wordt benadrukt "dat
de mededeling slechts door beklaagde werd verspreid nadat het opgestelde persbericht juridisch onderzocht en zelfs aangepast werd".
De appèlrechters oordelen dienaangaande dat de beklaagde B. "in de gegeven context"
"gedekt" was door drie (verkeerde) juridische adviezen en zich bijgevolg op onoverwinnelijke dwaling kan beroepen, nu hij, aldus het hof van beroep, heeft gehandeld "zoals elk
normaal voorzichtig arts in dezelfde omstandigheden zou gehandeld hebben".
Uit de aldus door de appèlrechters vastgestelde feitelijke gegevens kan evenwel niet
wettig worden afgeleid dat de beklaagde B. heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gedaan en de beslissing volgens welke er te dezen sprake was
van een onoverkomelijke dwaling in hoofde van beklaagde B., dienvolgens niet naar recht
verantwoord is.
De omstandigheid dat de drie advocaten die het advies verstrekten door het hof van beroep worden beschouwd als "geschikte personen", evenals de omstandigheid dat dezen
hun advies uitbrachten op grond van een hen door de beklaagde B. verstrekte "volledige
informatie", te dezen immers niet volstaan om wettig vast te stellen dat de beklaagde B.
zich "in de gegeven context" op een onoverkomelijke dwaling kon beroepen op grond
waarvan hij vrijuit moet gaan.
Te dezen door het hof van beroep bovendien niet wordt vastgesteld - en door de beklaagde B. overigens ook niet werd beweerd - dat het gevraagde advies aan de drie advocaten concreet betrekking had op het aan de orde zijnde misdrijf, namelijk de schending
van het beroepsgeheim.
Beklaagde B. voerde te dezen slechts aan dat hij "advies" had gevraagd aan drie gezaghebbende advocaten die het persbericht "juridisch hebben onderzocht" en ook de appèlrechters stellen te dezen slechts vast dat beklaagde "advies" heeft ingewonnen bij drie advocaten en de mededeling slechts heeft verspreid "nadat het opgestelde persbericht juridisch onderzocht en zelfs aangepast werd".
Uit de door de appèlrechters vastgestelde feitelijke gegevens kon dan ook niet wettig
worden afgeleid dat de beklaagde B. zich op onoverkomelijke dwaling kan beroepen wanneer hij ervan uitging dat de verspreiding van de bewuste persmededeling geen schending
van zijn beroepsgeheim opleverde.
Hieruit volgt dat de appèlrechters niet wettig vaststellen dat de beklaagde B. zich in een
toestand van onoverkomelijke dwaling bevond en de vrijspraak van beklaagde B. en de
door de appèlrechters daaruit afgeleide verklaring dat het hof van beroep onbevoegd is om
kennis te nemen van de door eisers als burgerlijke partijen ingestelde vordering, dienvolgens niet naar recht verantwoord zijn (schending van de artikelen 71 en 458 van het Strafwetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat inhoudt dat dwaling slechts dan een
schulduitsluitingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is):

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een rechtsdwaling wegens bepaalde omstandigheden door de
strafrechter slechts als onoverkomelijk kan worden beschouwd als uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat de beklaagde heeft gehandeld zoals elk redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gehandeld;
Dat weliswaar de loutere vaststelling dat de beklaagde slecht werd geadvi-

Nr. 492 - 1.10.02

HOF VAN CASSATIE

2011

seerd, zelfs door een geschikt persoon, op zichzelf niet volstaat; dat de rechter,
op grond van de gegevens van de zaak, in feite oordeelt of dat advies de beklaagde in een toestand van onoverkomelijke dwaling heeft gebracht onder voorbehoud van de controle die het Hof uitoefent op het begrip onoverkomelijke dwaling;
Overwegende dat het arrest in feite vaststelt:
"- dat [verweerder] voorafgaandelijk het juridisch advies heeft ingewonnen
van 'geschikte personen', namelijk drie advocaten met een onbetwistbaar gezag
en met een jarenlange ervaring als advocaat;
- dat het advies door deze personen verstrekt werd op basis van een volledige
informatie van [verweerder];
- dat de mededeling slechts door [verweerder] werd verspreid nadat het opgestelde persbericht juridisch onderzocht en zelfs aangepast werd";
Dat het arrest op grond van die vaststellingen niet wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder in een toestand van onoverwinnelijke dwaling verkeerde;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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 verweerder;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
1 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Bützler, Th. Vansweevelt en D. Schuermans, Brussel.

Nr. 493
2° KAMER - 1 oktober 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - BEWIJS.
Geen betekening van het cassatieberoep van de burgerlijke partij blijkt uit het
ontvangstbewijs, ondertekend door verweerder in cassatie, nu dit stuk, dat geen
authentieke vaststelling door een instrumenterende gerechtsdeurwaarder inhoudt, het
Hof niet toelaat de regelmatigheid van een eventuele betekening na te gaan. (Art. 418
Sv.)
(W. T. M. e.a.)

ARREST
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(A.R. P.02.0214.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 januari 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep werd betekend;
Overwegende dat geen betekening blijkt uit het ontvangstbewijs ondertekend
door P. M., daar dit document, dat geen authentieke vaststelling door een instrumenterende gerechtsdeurwaarder inhoudt, het Hof niet toelaat de regelmatigheid
van een eventuele betekening na te gaan;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de middelen die geen verband
houdend met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Weyns, Antwerpen.

Nr. 494
2° KAMER - 1 oktober 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - BEWIJS.
Geen betekening van het cassatieberoep van een partij, verzoekster tot het opheffen van
een onderzoekshandeling die geen inverdenkinggestelde is, blijkt uit een kopie van een
betekeningsexploot waarvan het origineel niet werd neergelegd binnen de art. 420bis
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn1. (Art. 418 Sv.)
1 Cass., 15 sept. 1993, A.R. P.93.0518.F, nr. 350.
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(TEFRON FOTO B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.02.0873.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vijf middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, die geen inverdenkinggestelde is, haar cassatieberoep heeft laten betekenen; dat geen betekening blijkt uit een kopie van een betekeningsexploot waarvan het origineel niet werd neergelegd binnen de in artikel 420 bis
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn;
B. Onderzoek op de middelen
Overwegende dat de middelen die geen betrekking hebben op voormelde ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
1 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Dotremont, Brussel.

Nr. 495
2° KAMER - 1 oktober 2002

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BEVESTIGING VAN VEROORDELING TOT GEVANGENISSTRAF
- TOEKENNING VAN GEDEELTELIJK UITSTEL - BIJKOMENDE VEROORDELINGEN TOT ONTZETTING UIT DE
RECHTEN EN VERBEURDVERKLARING - STRAFVERZWARING - EENSTEMMIGHEID.
Onwettig is de beslissing van de appèlrechters tot veroordeling van straf waarbij zij, zonder
vast te stellen dat de beslissing met eenparige stemmen is genomen, de veroordeling
door de eerste rechter tot een hoofdgevangenisstraf en een geldboete bevestigen en
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daarenboven ontzetting uit de rechten en verbeurdverklaringen bevelen, ook al verlenen
zij, anders dan de eerste rechter, voor de hoofdgevangenisstraf ten dele uitstel1. (Art.
211bis Sv.)
(B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1108.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 13 juni 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
C. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 211bis Wetboek van Strafvordering.

Overwegende dat het beroepen vonnis elk der eisers wegens de ten laste gelegde feiten veroordeelt tot een gevangenisstraf van vier jaar en tot een geldboete
van 1.000 frank, vermeerderd met 1990 deciemes, of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden;
Dat het bestreden arrest de eisers wegens diezelfde feiten, mits verbetering van
de omschrijving van de telastlegging B, veroordeelt tot een gevangenisstraf van
vier jaar, met uitstel van de tenuitvoerlegging gedurende drie jaar voor de helft,
en een geldboete van [1.000: 40,3399 x 200 =] 4.957,87 euro of een vervangende
gevangenisstraf van drie maanden; dat het tevens de eisers ontzet uit de rechten
bepaald in artikel 31,1°, 3°, 4° en 5°, Strafwetboek voor een termijn van tien jaar
en de verbeurdverklaring beveelt van een personenwagen en voorwerpen die eigendom zijn van de eiser S. A. en die gediend hebben voor het plegen van de bewezenverklaarde feiten alsmede van de vermogensvoordelen verkregen uit het
misdrijf;
Overwegende dat het bestreden arrest aldus een zwaardere straf uitspreekt
door de eisers te ontzetten uit de hierboven vermelde rechten en door verbeurdverklaringen te bevelen; dat de omstandigheid dat uitstel wordt verleend voor
een gedeelte van de uitgesproken gevangenisstraf hieraan geen afbreuk doet;
Overwegende dat het bestreden arrest niet vaststelt dat het met eenparigheid
werd gewezen; dat het aldus de vermelde wetsbepaling schendt;
Overwegende dat deze onwettigheid evenwel de wettigheid van de schuldig1 Zie Cass., 22 sept 1998, A.R. P.98.1149.N, nr. 412.
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verklaring niet aantast;
En overwegende dat voor het overige de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht werden genomen en de beslissingen
overeenkomstig de wet zijn genomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers tot straf veroordeelt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in drie vierde van de kosten van hun cassatieberoep;
Laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel;
1 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. De Groodt, Brussel en P. Buyck, Antwerpen.

Nr. 496
2° KAMER - 2 oktober 2002

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - INLEIDING VAN DE
STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT - BEGRIP - HERVATTING VAN HET DEBAT AB INITIO.
De hervatting van het geding ab initio door een anders samengesteld rechtscollege, leidt de
strafvordering niet opnieuw in voor het vonnisgerecht en vormt bijgevolg geen nieuwe
grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering1. (Impliciet) (Art. 24, 1°
V.T.Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

1 Het bestreden vonnis heeft eiser veroordeeld wegens verschillende overtredingen van het
Wegverkeersreglement, gepleegd op 24 maart 1999. De verjaring van de strafvordering was voor het
laatst gestuit op 26 januari 2000. De tweede verjaringstermijn van een jaar werd voor het eerst
geschorst op 25 april 2000, de dag dat de strafvordering voor de politierechtbank is ingeleid, en een
tweede keer op 2 nov. 2000, de dag waarop zij voor de correctionele rechtbank is ingeleid. In hoger
beroep is het debat twee keer ab initio hervat door een anders samengesteld rechtscollege, op 13 sept.
2001 en 29 nov 2001. Een dergelijke omstandigheid vormt geen nieuwe inleiding van de
strafvordering voor het vonnisgerecht in de zin van art. 24, 1°, V.T.Sv., zodat zij de verjaring van de
strafvordering niet meer heeft geschorst. Dat is wat het Hof impliciet heeft beslist, toen het vaststelde
dat er op de datum van het vonnis meer dan een jaar was verstreken sinds de laatste
verjaringsstuitende daad van 26 jan. 2000.
Zie Cass., 18 okt. 2000, A.R. P.00.0491.F, nr. 558, met concl. O.M., J.L.M.B. 2000, 1808, met noot
F.C., en Rev. dr. pén. 2001, blz. 337, met noot ; A. J ACOBS, “La prescription de l'action publique ou
quand le temps ne passe plus”, in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, onder wetensch.
leiding van P. MANDOUX en O. KLEES, Edit. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, blz. 298.
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(A.R. P.02.0623.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 maart 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 24, 1°, van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 68 van
de wet op de politie over het wegverkeer.
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van
2.478,94 euro en tot een vervallenverklaring, gedurende één jaar, van het recht
om enig motorvoertuig te besturen, wegens verschillende overtredingen van het
Wegverkeersreglement en wegens schending van artikel 48 van de wet op de politie over het wegverkeer;
Overwegende dat die artikelen, overeenkomstig artikel 68 van die wet, verjaren door verloop van een jaar te rekenen van de dag waarop zij zijn begaan, met
name 24 maart 1999;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de verjaring van de strafvordering tijdens de eerste eenjarige verjaringstermijn voor het laatst is gestuit door
een proces-verbaal van de rijkswacht van 26 januari 2000;
Overwegende dat de tweede verjaringstermijn van een jaar voor het eerst is geschorst van 25 april 2000, datum van de terechtzitting waarop de strafvordering
is ingeleid voor de politierechtbank, tot 31 mei 2000, datum waarop het openbaar
ministerie de in artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde verklaring van hoger beroep heeft gedaan; dat die tweede verjaringstermijn, met toepassing van artikel 24, 1°, van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, een tweede keer is gestuit gedurende een jaar, met ingang van 2 november 2000, datum van de terechtzitting waarop de strafvordering is ingeleid
voor de appèlrechters;
Dat, aldus, de strafvordering op de datum van het vonnis was vervallen door
verjaring;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis,
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 497
2° KAMER - 2 oktober 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING STRAFWET - TOEPASSING - VOORWAARDEN.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING STRAFWET - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND - OUD ARTIKEL 369BIS, TWEEDE LID SW. - DECREET 4
MAART 1991 VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL
39 VAN DAT DECREET - PLAATSING VAN DE JONGERE DOOR EEN ADVISEUR BIJ DE HULPVERLENING
AAN DE JEUGD, OVEREENKOMSTIG EEN BESCHIKKING VAN EEN JEUGDRECHTER - TOEPASSING.
3º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR EEN
VAN ZIJN OUDERS - STRAFWET - UITLEGGING - OUD ARTIKEL 369BIS, TWEEDE LID SW. DECREET 4 MAART 1991 VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD ARTIKEL 39 VAN DAT DECREET - PLAATSING VAN DE JONGERE DOOR EEN ADVISEUR BIJ DE
HULPVERLENING AAN DE JEUGD, OVEREENKOMSTIG EEN BESCHIKKING VAN EEN JEUGDRECHTER TOEPASSING.
4º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR EEN
VAN ZIJN OUDERS - PLAATS VAN HET MISDRIJF.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT OP TEGENSPRAAK - TEN LASTE GELEGDE FEITEN VERDUIDELIJKINGEN DOOR DE RECHTER - WAARSCHUWING AAN DE BEKLAAGDE.
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - TEN LASTE GELEGDE FEITEN VERDUIDELIJKINGEN DOOR DE RECHTER - VOORAFGAANDE WAARSCHUWING AAN DE BEKLAAGDE.
7º JEUGDBESCHERMING - HULPVERLENING AAN DE JEUGD - DECREET 4
MAART 1991 VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP INZAKE HULPVERLENING AAN DE JEUGD - ARTIKEL
39 - VOORLOPIGE PLAATSING VAN EEN KIND - BESLISSING VAN DE ADVISEUR BIJ DE
HULPVERLENING AAN DE JEUGD - TOESTEMMING VAN DE JEUGDRECHTBANK - UITWERKING.
1º De rechter mag de strafwet toepassen op feiten die de wetgever volstrekt onmogelijk
kon voorzien op het ogenblik van de afkondiging van de strafbepaling, op voorwaarde dat
de wil van de wetgever om feiten van die aard strafbaar te stellen, ondubbelzinnig
vaststaat en dat die feiten onder de wettelijke omschrijving van het misdrijf kunnen
worden begrepen 1.
2º en 3° Art. 369bis, tweede lid, Sv., zoals het van toepassing was vóór 27 maart 2001,
heeft betrekking op de vader of moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de
uitvoering van een rechterlijke of administratieve maatregel, genomen in het kader van
de Jeugdbeschermingswet, n.a.v. een rechtspleging die hetzij tegen de minderjarige zelf
hetzij tegen de ouders is ingeleid2; hoewel de wetgever, bij de uitvaardiging van die
wetsbepaling, niet kon voorzien dat jongeren door een adviseur bij de hulpverlening aan
de jeugd geplaatst zouden worden met toepassing van art. 39 Decr. Fr. Gem. 4 maart
1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, overeenkomstig een beschikking van de jeugdrechter, die m.n. de artt. 63bis en 63ter Jeugdbeschermingswet alsook de artt. 38 en 39
1 Cass., 15 maart 1994, A.R. 6557, nr. 120.
2 Zie A. KEBERS, Les Novelles, Droit pénal, dl. III, Les infractions, 7de dl., Crimes et délits contre
l'ordre des familles et contre la moralité publique, nr. 6095 ; A. D E NAUW, Droit pénal spécial, nr.
390.
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van dat decreet toepast, kan de rechter wettig beslissen dat de bewoordingen van art.
369bis, tweede lid, Sw. ruim genoeg zijn om ook de niet-naleving van dergelijke maatregelen door de ouders van die jongeren te omvatten. (Artt. 369bis Sw., opgeheven bij W.
28 nov. 2000, B.S. 17 maart 2001, in werking getreden op 27 maart 2001, en vervangen
bij art. 432 Sw.; art. 39 Decr.Fr.Gem. van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de
jeugd)
4º Het wanbedrijf niet-afgifte van een kind door een van zijn ouders wordt m.n. daar
gepleegd waar de afgifte van het kind moet geschieden, met toepassing van de uit te
voeren beslissing3. (Artt. 369bis Sw., opgeheven bij W. 28 nov. 2000, B.S. 17 maart
2001, in werking getreden op 27 maart 2001, en vervangen bij art. 432 Sw.)
5º en 6° De strafrechter die de aard, kwalificatie en strafbare periode van de ten laste
gelegde feiten niet wijzigt, maar zich ertoe beperkt de in de oorspronkelijke telastlegging
bedoelde periode van de misdrijven te beperken en het misdrijf te omschrijven in de
bewoordingen van het artikel van het Sw. waarop de vervolgingen gegrond waren, en
vaststelt dat het aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding
gekwalificeerde feit, zonder de beklaagde te hebben verzocht zich tegen de nieuwe
telastlegging te verdedigen, schendt art. 6 E.V.R.M. niet en miskent evenmin het recht
van verdediging4. (Art. 6.3 E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
7º Wanneer de jeugdrechtbank de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd de
toestemming geeft een kind voorlopig te plaatsen, verleent die toestemming een
dwingend karakter aan de beslissing van die adviseur 5. (Art. 39, Decr.Fr.Gem. van 4
maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd)
(J. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0635.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt vijf middelen voor :
Eerste middel :
Geschonden wetsbepalingen
- Algemeen beginsel van de strikte uitlegging van de strafbepalingen en van het verbod
op uitlegging door analogie.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest geeft een uitlegging door analogie van artikel 369 bis, tweede lid,
van het Strafwetboek, op grond dat die bepaling van toepassing is in geval van een beslis3 Zie Cass., 31 okt. 2001, A.R. P.01.1162.F, nr. 589; A. KEBERS, idem, nr. 6132 ; A. DE NAUW, idem,
nr. 397.
4 Zie Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0558.N, nr. 666.
5 Fr. TULKENS en Th. MOREAU, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, blz. 437.
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sing genomen krachtens artikel 39 van het decreet van 4 maart 1991 van de Raad van de
Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd.
Grieven
De uitlegging door analogie is, bij uitstek, een werkwijze waarbij een regel uitbreidend
wordt uitgelegd, en die erin bestaat de in de regel vastgelegde oplossing met betrekking
tot de daarin bedoelde situatie uit te breiden tot een situatie waarop die regel geen betrekking heeft, maar hiermee een fundamentele gelijkenis vertoont. Een dergelijke uitlegging
wordt door [het] Hof verboden [...].
Aldus heeft het hof van beroep, naar aanleiding van het aan [het] toezicht [van het Hof]
voorgelegde arrest, een nieuwe regel ingevoerd door te beslissen dat artikel 369bis, tweede lid, kon worden toegepast wanneer de niet-nageleefde beslissing gegrond is op de wetgeving inzake hulpverlening aan de jeugd.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet betreffende de redengeving van vonnissen en arresten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest motiveert de bevoegdheid van de Belgische gerechten om kennis te nemen
van de aan eiser verweten telastlegging, door te beslissen dat "het in het voormelde artikel
369 bis bedoelde wanbedrijf overal gelokaliseerd kan worden waar een van de bestanddelen ervan is gepleegd [...]; dat, te dezen, het eerste feit van onttrekking van het kind gepleegd is te Luik" (bladzijde 4 van het bestreden arrest).
Grieven
Het bestreden arrest bepaalt een nieuwe periode van de misdrijven, door te beslissen dat
deze zich uitstrekt van 22 maart 1996 tot 26 augustus van datzelfde jaar. Dit is de periode
waarin eiser, volgens de bewoordingen van het arrest zelf, in Frankrijk verbleef met zijn
dochter, zodat het uitgesloten is dat "het eerste feit van onttrekking van het kind gepleegd
is te Luik".
Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 7 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering betreffende
de bevoegdheid van de Belgische gerechten.
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Eerste onderdeel
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep beslist "dat (eiser), in elk geval, als Belg, krachtens artikel 7, § 1,
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in België kan worden
vervolgd wegens de feiten waarvoor hij moet terechtstaan, aangezien artikel 227-5 van het
Franse Strafwetboek, de niet-afgifte van een minderjarig kind bestraft, en de Correctionele Rechtbank te Luik en, bijgevolg, het hof van beroep ratione loci bevoegd zijn" (bladzijde 4 van het bestreden arrest).
Grieven
Het is niet bewezen dat artikel 227-5 van het Franse Strafwetboek, of enig andere ter
zake dienende bepaling van de Franse wetgeving beantwoordt aan het bepaalde in artikel
7, § 1, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, omdat het het feit
bestraft waarvoor eiser is veroordeeld.
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Tweede onderdeel
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep grondt zijn beslissing op artikel 227-5 van het Franse Strafwetboek
om de Belgische gerechten bevoegd te verklaren en eiser te veroordelen.
Grieven
Die buitenlandse wetsbepaling is nooit voorgelegd aan de vrije discussie van de partijen, en dus evenmin aan de tegenspraak van eiser, zoals dat nochtans gewaarborgd wordt
door het algemeen beginsel van het recht van verdediging en door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep heeft eiser veroordeeld, na de in eerste aanleg genomen beslissing
aldus opnieuw te hebben gekwalificeerd : dat hij, in het arrondissement Luik, of elders in
het Koninkrijk, van 22 maart tot 26 augustus 1996, als vader van E. J., geboren op 15 januari 1988, dat minderjarig kind heeft onttrokken of gepoogd heeft te onttrekken aan de
tegen hem ingestelde rechtsvervolging, uit kracht van de wet betreffende de jeugdbescherming, of het heeft onttrokken of gepoogd heeft te onttrekken aan de bewaring van degenen aan wie de rechterlijke overheid het heeft toevertrouwd, het niet heeft afgegeven aan
degenen die het recht hebben het op te eisen, het, zelfs met zijn toestemming, heeft ontvoerd of doen ontvoeren, op grond dat "het aan de beklaagde verweten misdrijf, dat gekwalificeerd moet worden volgens de bewoordingen van het voormelde tweede lid - waarbij het aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding gekwalificeerde feit -, ten laatste is ontstaan op 22 maart 1996 en heeft voortgeduurd tot 26 augustus van dat jaar", zonder eiser evenwel te hebben verzocht zich tegen de aldus opnieuw
gekwalificeerde telastlegging te verdedigen.
Grieven
Die nieuwe kwalificatie en die nieuwe periode van de misdrijven zijn nooit voorgelegd
aan de vrije discussie van de partijen, en dus evenmin aan de tegenspraak van eiser, zoals
dat nochtans wordt gewaarborgd door het algemeen beginsel van het recht van verdediging en door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.
Vijfde middel
Geschonden wetsbepalingen
- miskenning van het beginsel van eerbiediging van de bewijskracht van de akten en
schending van artikel 39 van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap
inzake hulpverlening aan de jeugd.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben herhaald dat "het bestaan van een rechterlijke beslissing over de bewaring
van het kind, krachtens de wet inzake jeugdbescherming, een bestanddeel is van het in het
voormelde artikel 369bis, eerste en tweede lid, bedoelde en bestrafte misdrijf", beslist het
bestreden arrest dat "de eerste twee beschikkingen waarvan sprake is in de dagvaarding,
en die genomen zijn krachtens artikel 39, eerste en derde lid, van het decreet van 4 maart
1991 van de Franse Gemeenschap inzake de hulpverlening aan de jeugd, elk een voorlopi-
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ge bewaringsmaatregel bevatten".
Grieven
De desbetreffende beschikkingen van 28 februari en 12 maart 1996 staan de adviseur
bij de hulpverlening aan de jeugd in werkelijkheid toe een voorlopige plaatsingsmaatregel
te nemen, maar leggen bijgevolg geen voorlopige bewaringsmaatregel op.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de rechter de strafwet mag toepassen op feiten die de wetgever absoluut niet kon voorzien op het ogenblik van de afkondiging van de strafbepaling, op voorwaarde dat de wil van de wetgever om feiten van die aard strafbaar te stellen, ondubbelzinnig vaststaat en dat die feiten onder de wettelijke omschrijving van het misdrijf kunnen worden begrepen;
Overwegende dat artikel 369bis, tweede lid, van het Strafwetboek, zoals het op
het ogenblik van de feiten van toepassing was, dus vóór de inwerkingtreding, op
27 maart 2001, van de artikelen 31 en 52 van de wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, betrekking heeft op
de vader of moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de uitvoering van
een rechterlijke of administratieve maatregel, genomen in het kader van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, naar aanleiding van een
rechtspleging die hetzij tegen de minderjarige zelf hetzij tegen de ouders is ingeleid;
Overwegende dat de wetgever, bij de uitvaardiging van die wetsbepaling, dus
vóór de inwerkingtreding van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen, krachtens welke de bevoegdheid inzake jeugdbescherming gedeeltelijk naar de gemeenschappen is overgedragen, en van de bepalingen van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd, niet kon voorzien dat jongeren door een adviseur bij de
hulpverlening aan de jeugd geplaatst zouden worden met toepassing van artikel
39 van dat decreet, overeenkomstig een beschikking van de jeugdrechter, die met
name de artikelen 63bis en 63ter van de voormelde wet van 8 april 1965 alsook
de artikelen 38 en 39 van dat decreet toepast, en, a fortiori, evenmin kon voorzien dat dergelijke maatregelen door de ouders van die jongeren niet zouden
worden nageleefd;
Overwegende dat het hof van beroep, evenwel, eiser veroordeelt op grond dat
hij, "in het arrondissement Luik, of elders in het Koninkrijk, van 22 maart tot 26
augustus 1996, als vader van E. J., geboren op 15 januari 1988, dit minderjarig
kind heeft onttrokken of gepoogd heeft te onttrekken aan de tegen hem ingestelde rechtsvervolging, uit kracht van de wet betreffende de jeugdbescherming, of
het heeft onttrokken of gepoogd heeft te onttrekken aan de bewaring van degenen aan wie de rechterlijke overheid het heeft toevertrouwd, het niet heeft afgegeven aan degenen die het recht hebben het op te eisen, het, zelfs met zijn toestemming, heeft ontvoerd of doen ontvoeren"; dat het hof die veroordeling wettig
met redenen omkleedt door te beslissen "dat de bewoordingen van artikel 369bis,
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tweede lid, van het Strafwetboek ruim genoeg zijn om ook de procedure te omvatten die vanaf februari 1996 inzake [eiser] is ingeleid";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het bij het oude artikel 369bis van het Strafwetboek bestrafte
wanbedrijf niet-afgifte van een kind met name daar gepleegd wordt waar de afgifte van het kind moet geschieden, met toepassing van de uit te voeren beslissing;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel in zijn geheel :
Overwegende dat het middel opkomt tegen een overtollige reden van het arrest;
Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Over het vierde middel :
Overwegende dat eiser voor de eerste rechter is gedagvaard en door hem is
veroordeeld wegens het feit dat hij, "sinds 28 februari 1996, in het arrondissement Luik en elders in het Koninkrijk, als vader van E., geboren op 15 februari
1988 en minderjarig op het ogenblik van de feiten, over wiens bewaring uitspraak was gedaan ten gevolge van een scheiding in de bij wet bepaalde omstandigheden, te dezen en met name door beschermende beschikkingen van 28 februari 1996 en 12 maart 1996 van de jeugdrechtbank, van een beslissing tot plaatsing van 6 maart 1996 van de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd, alsook
door een burgerrechtelijk vonnis van 4 april 1996 van de Jeugdrechtbank te Luik,
zijn kind niet heeft afgegeven aan het 'Maison de l'enfant' te Seraing, en vervolgens aan B. L.";
Overwegende dat het hof van beroep, door eiser te veroordelen wegens de telastlegging waarvan de bewoordingen hierboven zijn aangehaald in antwoord op
het eerste middel, vastgesteld heeft dat "het aldus opnieuw gekwalificeerde feit
hetzelfde [is] als het in de dagvaarding gekwalificeerde feit", de in de oorspronkelijke dagvaarding bedoelde periode van de misdrijven heeft beperkt en het
misdrijf omschreven heeft in de bewoordingen van het oude artikel 369bis, tweede lid, van het Strafwetboek, waarop de vervolgingen gegrond waren;
Dat het hof, door alleen die verduidelijkingen te vermelden zonder eiser te verzoeken zich tegen de nieuwe telastlegging te verdedigen, noch artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt, noch eisers recht van verdediging miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de jeugdrechter te Luik in zijn beschikking van 28 februari
1996 met name beslist dat "plaatsing onontbeerlijk is" en dat "de adviseur bij de
hulpverlening aan de jeugd te Luik, gelet op de toestand van extreem gevaar
waarin het kind verkeert, gelet op de weigering van de vader om mee te werken,
[gemachtigd wordt] het kind voorlopig te plaatsen voor een termijn van niet

Nr. 497 - 2.10.02

HOF VAN CASSATIE

2023

meer dan veertien dagen"; dat de beschikking die dezelfde magistraat op 12
maart 1996 wijst, eveneens gegrond is op "de toestand van gevaar waarin het
kind verkeert" en op "het gebrek aan medewerking vanwege de vader", en die
adviseur toestaat "de voormelde maatregel tot plaatsing van het kind met een termijn van maximum 60 dagen te verlengen";
Overwegende dat de appèlrechters, door te vermelden dat "de eerste twee beschikkingen waarvan sprake is in de dagvaarding, en die genomen zijn krachtens
artikel 39, eerste en derde lid, van het decreet van 4 maart 1991 van de Franse
Gemeenschap inzake de hulpverlening aan de jeugd, elk een voorlopige bewaringsmaatregel opleggen", aan die beschikkingen geen uitlegging geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; dat zij de bewijskracht van die akten
bijgevolg niet miskennen;
Overwegende dat zij, daarenboven, door die formulering aan te wenden, welke
in de context van de volledige redengeving van het arrest moet worden begrepen,
artikel 38 van het voormelde decreet niet schenden, aangezien zij voor het overige vaststellen dat de jeugdrechtbank de adviseur bij de hulpverlening aan de
jeugd had toegestaan het kind voorlopig te plaatsen; dat die toestemming een
dwingend karakter aan de beslissing van die adviseur verleent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Demarche, Luik.
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De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of
reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet
doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding
voor zover zij hierdoor schade lijdt1; het feit dat een ambtenaar-vrijwilliger bij de civiele
bescherming geen vast en vooraf bepaald aantal werkuren moet presteren, maar,
wegens de aard van zijn ambt zelf, min of meer belangrijke dag- of nachtprestaties moet
leveren volgens de noden en het dringend karakter van zijn dienst, belet niet dat de
overheid tijdens de periodes van arbeidsongeschiktheid van die ambtenaar, verstoken is
gebleven van alle arbeidsprestaties die hij tijdens die periodes had kunnen leveren en die
de tegenprestatie hadden gevormd voor de wedden en bijdragen die de overheid aan die
ambtenaar tijdens die periodes heeft uitbetaald. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(G. e.a. T. E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0643.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 15 maart 2002 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden bepalingen
- de artikelen 1382, 1383, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten
in de overheidssector;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 "betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en
van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk";
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis van gedeeltelijke wijziging veroordeelt de eisers om aan de Belgische Staat, Minister van Binnenlandse Zaken, 14.875,59 euro te betalen, welk bedrag
overeenstemt met de vergoedingen die aan de heer S. zijn betaald voor de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 27 december 1993 tot 31 december 1994, en aan de Minister van Financiën 6.232,54 euro te betalen, met name de kapitalisatie van de rente, op
grond dat "in het licht van het voorgaande niet kan worden betwist dat de Belgische Staat,
met toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, alle bedragen wil terugvorderen die hij heeft uitbetaald ten gunste van M. S.; dat het weinig uitmaakt of die bedragen zijn gestort als vergoeding voor de verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid,
dan wel als rente, vanaf januari 1995, aangezien op grond van de voorgelegde gegevens
bewezen is en niet betwistbaar is dat die bedragen daadwerkelijk zijn uitbetaald aan de getroffene van het litigieuze ongeval; dat de fout die aan de oorsprong van de schade ligt,
1 Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0183.N, nr. 98 ; 19 feb. 2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99; 19 feb.
2001, A.R. C.00.0242.N, nr. 100.
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niet betwist wordt en evenmin kan worden betwist; dat, wat de schade betreft, niet kan
worden betoogd, zoals de naamloze vennootschap Axa Royale belge en de beklaagde F.
G. dat wel trachten te doen, dat de Belgische Staat geen schade heeft geleden, op grond
dat M.S. zijn ambt bij de civiele bescherming niet uitoefende en niet als postbode bij de
Post werkte; dat in elk geval zeker vaststaat dat M. S., op de datum van het ongeval, wel
degelijk aan het werk was bij de civiele bescherming ten gevolge van de overstromingen
te Hony; dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 maart 1999 oordeelt dat : "het tijdelijk verlies van arbeidsprestaties van een werknemer, ingevolge in een ongeval opgelopen
verwondingen, in hoofde van de werkgever op zichzelf schade is, ook al kan deze dit verlies compenseren door tijdelijk andere, zelfs uitsluitend voor dergelijke omstandigheid
voordien in dienst genomen, eigen werknemers met de uitvoering van die prestaties te gelasten"; dat het vaststaat dat de schade, zonder de fout van de heer G.F., zich 'in concreto'
niet zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is gekomen, aangezien de Belgische Staat,
in ruil voor zijn uitbetalingen, een normale tegenprestatie had verkregen, te weten de arbeidsprestaties van zijn ambtenaar, alsook het economisch nut dat de Staat noodzakelijkerwijs eruit haalt; dat de eerste rechter terecht beklemtoont dat het om eigen schade van
de Belgische Staat gaat, aangezien die schade betrekking heeft op bedragen die hij daadwerkelijk heeft uitbetaald, hetgeen met bewijzen worden gestaafd, wat verschilt van de
bedragen die de getroffen ambtenaar heeft ontvangen; dat de gevorderde bedragen daadwerkelijk zijn uitbetaald, hoewel de Belgische Staat, burgerlijke partij, de daarmee overeenstemmende prestaties van de ambtenaar niet heeft kunnen genieten, al waren ze tijdelijk maar niet noodzakelijkerwijze hypothetisch, zoals de n.v. Axa Royale belge en de beklaagde G. betogen; dat de door de Belgische Staat gevorderde bedragen niet beperkt
moeten worden tot wat M. S. zelf had kunnen vorderen op grond van de conclusies van
het in der minne opgemaakt medisch deskundigenverslag; dat de Belgische Staat, op
grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zijn volledige schade en, bijgevolg,
alle uitbetalingen kan terugvorderen; dat bewezen is dat M. S. zijn werk niet heeft kunnen
hervatten tot eind 1994, toen hem het wettelijk pensioen is toegekend; dat hij zijn werk als
postbode bij de Post niet heeft kunnen uitoefenen, maar dat dit ook geldt voor zijn werkzaamheden als vrijwilliger bij de civiele bescherming; dat de verrichte uitbetalingen overduidelijk in een nauw verband staan tot de periodes van arbeidsongeschiktheid, die zelf
voortvloeien uit het litigieuze ongeval waarvoor de heer G. aansprakelijk is gesteld; dat de
Belgische Staat die uitbetalingen niet alleen heeft verricht omdat hij daartoe verplicht
was, maar omdat een fout die oorspronkelijk door de heer G. is veroorzaakt tijdens het litigieuze ongeval, die uitbetalingen noodzakelijk heeft gemaakt; dat daaruit zonder enige
twijfel volgt dat de Belgische Staat, zonder de fout van de veroorzaker van het ongeval,
die uitbetalingen niet had verricht, en de Belgische Staat de schade, waarvoor hij herstelling vordert, niet had moeten vergoeden; dat uit de voorgelegde stukken volgt dat de Belgische Staat aan de getroffene M. S. vergoedingen heeft moeten uitbetalen die overeenstemden met de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, alsook een rente voor de
blijvende arbeidsongeschiktheid, met toepassing van de artikelen 13 en 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969; dat de Belgische Staat zich alleen maar heeft neergelegd bij de berekeningen die door de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Financiën naar recht zijn verricht; dat de Belgische Staat, in het kader van de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, zijn vordering niet beperkt mag zien tot de bedragen die M. S. naar gemeen recht had kunnen terugvorderen; dat "vaststaat dat de Belgische Staat, die te dezen de voorheffing (van de openbare diensten) afhoudt en ze aan de
bevoegde instelling stort, de terugbetaling ervan kan vorderen van de voor het ongeval
aansprakelijke partij, als een gedeelte van de naar recht uitbetaalde vergoedingen [...]";
dat, als uitgegaan wordt van het vaststaande gegeven van de uitbetaalde bedragen, geen
grond bestaat om, met betrekking tot de vergoeding van de blijvende arbeidsongeschiktheid, een nettosalaris of de weerslag van een aan de belastingadministratie verschuldigde
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bedrijfsvoorheffing op de door M.S. verkregen rente te berekenen.
Grieven
Eerste onderdeel
Het feit dat de getroffene, een ambtenaar-vrijwilliger bij de civiele bescherming, op 24
december 1993 pompwerkzaamheden verrichtte ten gevolge van de overstromingen in de
rue du Canal te Esneux, impliceert niet dat de civiele bescherming hem tijdens de volledige duur van zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid had kunnen voorstellen interventies te
verrichten. Bijgevolg is het niet naar recht verantwoord dat de schade van de Staat overeenstemt met de vergoedingen die aan de getroffene tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid konden zijn uitbetaald. Het is immers niet bewezen dat de getroffene, tijdens
die periode, voortdurend zou zijn tewerkgesteld om vrijwillige interventies uit te voeren,
aangezien de activiteit van de getroffene bij de civiele bescherming geen voltijdse betrekking was; daaruit volgt dat de door de Staat geleden schade dus niet noodzakelijkerwijs
even hoog is als de bedragen die hij heeft uitbetaald en terugvordert (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek),
Tweede onderdeel
Het door de Staat (verweerder) gevorderde bedrag van 851.500 BEF bestond uit
600.080 BEF, met name de vergoedingen die aan de getroffene zijn gestort voor de totale
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 27 december 1993 tot 31 december 1994,
en 251.420 BEF, met name de kapitalisatie van de aan de getroffene uitgekeerde jaarlijkse
rente. De eisers kunnen in die omstandigheden niet veroordeeld worden om méér te betalen dan de schadevergoeding waarop de getroffene zelf, ingevolge zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid, naar gemeen recht aanspraak kon maken, met uitzondering van de door
verweerder uitbetaalde bedragen. De door verweerder gevorderde schade houdt immers
verband met de door de getroffene geleden arbeidsongeschiktheid en kan niet méér bedragen dan het bedrag van de schade die de getroffene zelf door dat feit heeft geleden, en de
Staat heeft, door de indeplaatsstelling, niet meer rechten dan die welke de getroffene zelf
naar gemeen recht heeft (schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967, 1 van het koninklijk besluit van 24 januari
1969).

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 "betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het
werk" [lees : betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden
van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg
naar en van het werk], niet ontvankelijk is bij gebrek aan onduidelijkheid;
Overwegende dat, daarenboven, uit de processtukken blijkt dat verweerder zijn
rechtsvordering, in hoofdzaak, tegen de eisers heeft gericht op grond van artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de vergoeding te verkrijgen van zijn
eigen schade, te weten de uitbetalingen die hij heeft verricht zonder in ruil daarvoor de arbeidsprestaties van zijn ambtenaar J.S. te hebben ontvangen, ten gevolge van het litigieuze ongeval van 24 december 1993, en dat het bestreden vonnis
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op grond van die bepaling recht doet op die rechtsvordering;
Overwegende dat het voormelde onderdeel, door aan te voeren dat verweerder
is opgetreden in naam van zijn ambtenaar S., op grond van de indeplaatsstelling
bepaald in artikel 14, §3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en dat hij op grond van die
indeplaatsstelling is vergoed, uit een onjuiste uitlegging van het bestreden vonnis
voortvloeit en, bijgevolg, wat dat betreft feitelijke grondslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, degene die door zijn schuld een ander schade berokkent, verplicht is
deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad
waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld;
Dat de overheid die, ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de op
haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die
wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder in ruil daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover zij hierdoor
schade lijdt;
Overwegende dat het feit dat een ambtenaar-vrijwilliger bij de civiele bescherming geen vast en vooraf bepaald aantal werkuren moet presteren, maar, wegens
de aard van zijn ambt zelf, min of meer belangrijke dag- of nachtprestaties moet
leveren volgens de noden en het dringend karakter van zijn dienst, niet belet dat
de overheid tijdens de periodes van arbeidsongeschiktheid van die ambtenaar,
verstoken is gebleven van alle arbeidsprestaties die hij tijdens die periodes had
kunnen leveren en die de tegenprestatie hadden gevormd voor de wedden en bijdragen die de overheid aan die ambtenaar tijdens die periodes heeft uitbetaald;
Overwegende dat de appèlrechters, door aan verweerder een vergoeding toe te
kennen die overeenstemt met het geheel van de wedden en van de op die wedde
rustende bijdragen die hij tijdens de periodes van arbeidsongeschiktheid van zijn
ambtenaar heeft uitbetaald, op grond dat "de gevorderde bedragen daadwerkelijk
zijn uitbetaald, hoewel [verweerder] de daarmee overeenstemmende prestaties
van de ambtenaar niet heeft kunnen genieten, al waren ze tijdelijk maar niet
noodzakelijkerwijs hypothetisch, zoals [de eiseressen] betogen", hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Mahieu.
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Nr. 499
2° KAMER - 2 oktober 2002

DIEFSTAL EN AFPERSING - AFPERSING - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREIGING - TOEPASSING.
De in de artt. 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden betreffende diefstal,
zijn niet van toepassing op de misdaad van afpersing, gepleegd vóór de
inwerkingtreding, op 17 feb. 2002, van de W. 11 dec. 20011. (Artt. 470, 471 en 472 Sw.)
(V. e.a. T. De Post)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0723.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 28 maart 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser G.V. stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 195 en 211 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het Hof van Beroep te Bergen beslist in zijn op tegenspraak gewezen vonnis van 28
maart 2002 : "dat aan (eiser), die voor soortgelijke feiten reeds is veroordeeld door meerdere in kracht van gewijsde gegane veroordelingen, een substantiële vrijheidsstraf moet
worden opgelegd, die de intrinsieke zwaarwichtigheid van de feiten passend zal bestraffen, maar evenwel gematigd zal zijn, gelet op de ouderdom van de feiten, en op het feit
dat (eiser) zich reeds enige tijd niet meer door de politiediensten heeft laten opmerken; dat
hij immers moet worden ontmoedigd opnieuw soortgelijke feiten te plegen".
Grieven
Artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering, tweede lid, bepaalt het volgende :
"Het vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen
waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, dergelijke straf of
dergelijke maatregel uitspreekt. Het rechtvaardigt bovendien de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel."
Op grond dat de straf zowel "substantieel" als "evenwel gematigd" moet zijn, spreekt
het hof van beroep zich in zijn aan [het] Hof voorgelegde arrest echter tegen en verantwoordt het de maat van de uitgesproken straf niet.
1 Zie Cass., 2 okt. 1886 (Bull. en Pas., 1886, I, 332) en 28 dec. 1886 (Bull. en Pas., 1887, I, 77) ;
H.v.B. Bergen, 25 jan. 1991, Pas. 1991 II, 106 ; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, nr.
697.
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Daarenboven doet het hof van beroep geen uitspraak over de jegens eiser in aanmerking genomen verzwarende omstandigheden en verschaft het zodoende geen duidelijkheid
over de keuze van de straf. Hieruit kan eiser niet afleiden of die keuze al dan niet is beïnvloed door de verzwarende omstandigheden, waarover het hof van beroep geen uitspraak
doet.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van G.V. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen
hem ingestelde strafvordering :
Over het middel :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 195, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, de rechter verplicht de redenen op te geven waarom hij dergelijke straf uitspreekt en de strafmaat voor elke uitgesproken straf te verantwoorden;
dat hij zulks evenwel niet hoeft te doen door onderscheiden redenen, aangezien
de opgegeven redenen zowel de keuze van de uitgesproken straffen als de strafmaat van elke straf verantwoorden;
Overwegende dat, anderzijds, de in de artikelen 471 en 472 van het Strafwetboek bedoelde verzwarende omstandigheden, ten tijde van de feiten, niet van
toepassing waren op de misdaad van afpersing;
Overwegende dat het arrest, om de in het middel weergegeven redenen, eiser,
na aanneming van verzachtende omstandigheden door de raadkamer, een gevangenisstraf van vier jaar oplegt wegens afpersing;
Overwegende dat, aldus, de appèlrechters, zonder dat het arrest tegenstrijdig of
dubbelzinnig zou zijn, wegens de herkwalificatie van de oorspronkelijke telastlegging van diefstal door middel van geweld of bedreiging, gepleegd bij nacht, in
een bende, en met behulp van wapens en een gestolen voertuig, geen uitspraak
hoefden te doen over de verzwarende omstandigheden; dat zij hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. Op het cassatieberoep van B. A. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen
hem ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen
hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
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Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Parisse, Bergen.

Nr. 500
2° KAMER - 2 oktober 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING WET 2 JUNI 1998 - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934 - BEROEPSVERBOD - NIET IN EER
HERSTELDE GEFAILLEERDE - TOEPASSING.
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BEROEPSVERBOD - K.B. NR. 22 VAN 24 OKT. 1934
- OVERGANGSBEPALING - DRAAGWIJDTE.
1º Art. 6 W. 22 juni 1998 tot wijziging van het K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van
koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, luidens
hetwelk het verbod, dat krachtens de artt. 1, 1bis en 2 van dat K.B. vóór de
inwerkingtreding van die wet uitgesproken wordt t.a.v. een persoon, van kracht blijft
totdat tien jaar zijn verstreken sedert de datum van de veroordeling die tot het verbod
aanleiding heeft gegeven, moet zo worden begrepen dat het, bij analogie, van toepassing
is op art. 3 van dat K.B., krachtens hetwelk het verbod ook van toepassing is op de niet in
ere herstelde gefailleerde1. (Art. 6 Wet 2 juni 1998)
2º De rechter die uitspraak doet na inwerkingtreding, op 1 sept. 1998, van de W. 2 juni
1998, kan de persoon die vóór die inwerkingtreding failliet is verklaard en niet in ere is
hersteld, ook veroordelen tot de in art. 4 K.B. 24 okt. 1934, bedoelde straffen, wegens
overtreding van het bij het oude art. 1 van dat besluit opgelegde verbod van rechtswege,
dat, hoewel burgerrechtelijk van aard, op dergelijke gefailleerde van toepassing is en een
overgangsbepaling is die uitwerking heeft totdat de termijn van tien jaar is verstreken 2.
(Art. 6 Wet 2 juni 1998; art. 3 K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934)
(V. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0778.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2002 gewezen door
1 A.A., 21 juni 2000, nr. 77/2000, sub B.6.2, B.S., 22 aug. 2000, blz. 28231; G-A D AL, ”Les
interdictions professionnelles”, J.T. 2001, blz. 774.
2 Zie Cass., 18 mei 1999, A.R. P.98.1515.N, nr. 290.
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het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt elf middelen voor.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- geen wettelijke grondslag.
Grieven
Krachtens een fundamenteel en logisch rechtsbeginsel kan een rechtsonderhorige de
wet alleen schenden zoals die op het ogenblik van de feiten bestaat. De telastlegging
steunt op de artikelen 1, 1 bis, 3.4 van het K.B nr. 22 van 24 oktober 1934, als gewijzigd
bij de wet van 2 juni 1998. Een dergelijke wettelijke grondslag bestond op het ogenblik
van de feiten niet. Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 bestond wel op het ogenblik van
de feiten, maar was in die versie ongrondwettelijk. Daaruit moet worden geconcludeerd
dat de telastlegging geen wettelijke grondslag heeft, en dat het [eiser] op 7 september
1994 niet verboden was een commerciële functie uit te oefenen.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 7 van de Grondwet
Grieven
Artikel 7 van de Grondwet bepaalt dat niemand kan worden vervolgd dan in de gevallen die de wet bepaalt. Het geval van [eiser] was op het ogenblik van de feiten niet in de
wet bepaald (zie eerste middel). Het geval van [eiser] was te dezen evenmin bepaald in
het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, als gewijzigd bij de wet van 2 juni 1998 - de tekst
waarop de telastlegging gesteund zou zijn. Aldus heeft [eiser] voor het hof van beroep betoogd dat de nieuwe wet geen betrekking had op de personen die, wegens hun toestand
van gefailleerde, een verbod opgelegd hebben gekregen, maar niet door een rechtbank zijn
veroordeeld, en dat artikel 6 van die wet geen betrekking heeft op personen die betroffen
zijn door de artikelen 3 en 3 bis van het gewijzigde koninklijk besluit nr. 22.
(...);
Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- onmogelijkheid om te dezen het overgangsstelsel toe te passen.
Grieven
Het overgangsstelsel, bepaald bij de wet van 2 juni 1998, heeft geen betrekking op [eiser], in zoverre het slechts uitdrukkelijk betrekking heeft op de personen die door een
rechtbank tot een burgerrechtelijk verbod zijn veroordeeld. Het is onduidelijk of de wetgever de niet-veroordeelde gefailleerden heeft willen gelijkstellen met de veroordeelden.
Het staat daarentegen vast dat de wetgever, in de nieuwe wet, gefailleerden niet langer automatisch een burgerrechtelijk verbod heeft willen opleggen. Het zou dus onlogisch zijn
te beschouwen dat de wetgever, als overgangsmaatregel, een automatisch verbod heeft
willen invoeren of handhaven (ten aanzien van de gefailleerden die vóór de nieuwe wet
gefailleerd zijn verklaard), als hij dat verbod tegelijkertijd opheft (ten aanzien van de gefailleerden die sinds de nieuwe wet bij vonnis gefailleerd zijn verklaard).
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Vijfde middel
Geschonden wetsbepalingen
- onmogelijkheid om het overgangsstelsel, vóór de inwerkingtreding ervan, toe te passen.
Grieven
Het overgangsstelsel is ingevoerd bij de wet van 2 juni 1998. Die wet is in werking getreden op 1 september 1998. De wetgever heeft aan dat overgangsstelsel geen enkele terugwerkende kracht verleend. Bijgevolg moet ervan worden uitgegaan dat het voormelde
stelsel ten aanzien van alle rechtsonderhorigen in werking is getreden op 1 september
1998. De wetgever heeft met dat overgangsstelsel een einde willen maken aan het in de
tijd onbeperkte verbod. Het kan niet de wil van de wetgever geweest zijn om met dat stelsel een verbod in te stellen dat zowel automatisch als met terugwerkende kracht zou worden opgelegd aan personen die daarenboven niet uitdrukkelijk onder dat stelsel vallen.
(...);

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het eerste, tweede, vierde en vijfde middel samen :
Overwegende dat artikel 6 van de wet van 2 juni 1998 tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, bepaalt dat het
verbod dat, vóór de inwerkingtreding van deze wet, krachtens de artikelen 1, 1bis
en 2 van hetzelfde koninklijk besluit aan personen is opgelegd, na de inwerkingtreding van kracht blijft totdat tien jaar zijn verstreken sedert de datum van de
veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft gegeven;
Overwegende dat die wetsbepaling weliswaar alleen verwijst naar de artikelen
1, 1bis en 2 van dat koninklijk besluit, en niet naar artikel 3, krachtens hetwelk
het in artikel 1 opgelegde verbod ook van toepassing is op de niet in ere herstelde
gefailleerde; dat zij melding maakt van een "veroordeling" en niet van een vonnis of arrest van faillietverklaring;
Overwegende dat het voormelde artikel evenwel zo moet worden begrepen dat
het, bij analogie, van toepassing is op artikel 3 van dat koninklijk besluit, aangezien de wetgever de wil niet heeft geuit de niet in ere herstelde gefailleerden uit
te sluiten uit het stelsel dat hij had ingesteld voor de personen die de in artikel 1
van dat besluit bedoelde strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen;
Overwegende dat de rechter, die uitspraak doet na de inwerkingtreding, op 1
september 1998, van de wet van 2 juni 1998, de persoon die vóór die inwerkingtreding failliet is verklaard en niet in ere is hersteld, wettig kan veroordelen tot
de straffen bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1934,
wegens niet-naleving van het bij het oude artikel 1 van dat besluit opgelegde verbod van rechtswege, dat, krachtens artikel 3 van dat besluit, van toepassing is op
die gefailleerde, hoewel het dan een burgerrechtelijk karakter heeft, en, ingevolge het overgangsstelsel, zijn gevolgen blijft behouden tot het verstrijken van de
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in het voormelde artikel 6 bepaalde termijn van tien jaar;
Dat de middelen falen naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat een van de gegevens waarop de in het middel gemaakte vergelijking steunt, onjuist is; dat het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934,
nog vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 2 juni 1998, immers
niet bepaalde dat personen die in een vennootschap een commerciële functie vervulden, in geval van een strafrechtelijke veroordeling verboden zouden worden
een vennootschap te beheren;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde, zevende, achtste, negende en tiende middel samen :
Overwegende dat de middelen niet ontvankelijk zijn, in zoverre zij in werkelijkheid kritiek uitoefenen op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de
zaak door het hof van beroep, en voor het onderzoek ervan een onderzoek van
die feitelijke gegevens vereisen, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat [eiser] 98 van de 100 aandelen van
de [coöperatieve] vennootschap [5/5 Editions] in handen had, terwijl P. en G. V.
er elk slechts één in hun bezit hadden; dat B. H. met stelligheid verklaart dat hij
zich voorstelde en gedroeg als de verantwoordelijke van de vennootschap; dat
hijzelf trouwens op 7 september 1994 de overeenkomst met de naamloze vennootschap A++ Informatique heeft ondertekend voor de coöperatieve vennootschap 5/5 Editions, en haar aldus heeft verbonden, na over de tekst van de overeenkomst te hebben onderhandeld en alvorens de follow-up ervan te verzekeren;
dat zijn vader - de officiële beheerder - bevestigt dat zijn rol zeer beperkt was,
aangezien de hoofdactiviteit door zijn zoon T. [eiser] beheerd werd; dat P. V. in
een andere sector (verzekeringskantoor) werkte en regelmatig in het buitenland
verbleef, waar hij zich overigens bevond op het ogenblik dat de litigieuze overeenkomst werd ondertekend; dat hij België daarenboven in 1995 heeft verlaten
om zich in Italië te vestigen, zonder het beheer van de vennootschap officieel
over te laten; [...] dat de vennootschap 5/5 Editions in de Sint-Michielslaan, nr.
47, te Etterbeek, was ondergebracht, in lokalen die [eiser] huurde in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van een naamloze vennootschap in oprichting, en in wier naam hij optrad; dat uit de hierboven vermelde gegevens afdoende volgt dat, zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld, [eiser] in totale onafhankelijkheid en vrijheid het effectieve beheer voerde van de door hem opgerichte vennootschap, die hij voor 98 % in handen had, en zijn activiteiten ontplooide in een gebied waarin hij beweerde een deskundige te zijn (in tegenstelling tot zijn vader), en de feitelijke beheerder ervan was"; dat het hof van beroep
zijn beslissing, op grond van die precieze en omstandige vermeldingen, regelmatig met redenen omkleedt;
Dat de middelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
Over het elfde middel :
Overwegende dat eiser, op de terechtzitting van 6 maart 2002 van het hof van
beroep, zelf zijn verdediging heeft gevoerd en tegelijkertijd een geschreven con-
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clusie van zijn gewezen advocaat heeft neergelegd; dat hij niet verzocht heeft de
zaak te verdagen teneinde zich door een andere advocaat te laten bijstaan; dat hij
de miskenning van zijn recht van verdediging niet voor de appèlrechters heeft
aangevoerd;
Overwegende dat die miskenning niet voor het eerst voor het Hof kan worden
aangevoerd; dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 501
2° KAMER - 2 oktober 2002

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING VERSTEKPROCEDURE - BESCHULDIGDE GEVANGEN GENOMEN VÓÓR DE SAMENSTELLING VAN DE
JURY - TOEPASSING.
2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GEVANGEN GENOMEN BESCHULDIGDE - VERPLICHTING OM TE VERSCHIJNEN - RECHT VAN
VERDEDIGING.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - BEHANDELING
TER ZITTING - GEVANGEN GENOMEN BESCHULDIGDE - VERPLICHTING OM TE VERSCHIJNEN.
4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GEDETINEERDE BESCHULDIGDE - TEGENSPREKELIJK GEDING - RECHT OP VERTEGENWOORDIGING
DOOR EEN ADVOCAAT - GEVOLG.
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING BESCHULDIGDE - VERSCHIJNING ZONDER BOEIEN - BEGRIP.
1º Voor het hof van assisen is de verstekprocedure niet van toepassing op de beschuldigde
die vóór de samenstelling van de jury gevangen wordt genomen. (Art. 381 Sv.)
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2º en 3° De gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; uit de omstandigheid
alleen dat hij tijdens het debat de wil heeft geuit het debat niet langer bij te wonen en
gevraagd heeft bij verstek te worden berecht, volgt niet dat het hof van assisen, door de
behandeling van zijn zaak desalniettemin in zijn bijzijn voort te zetten, het recht van
verdediging miskent. (Art. 310 Sv.; art. 26, § 5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
4º Het recht op vertegenwoordiging door een advocaat impliceert niet dat de gedetineerde
beschuldigde, tijdens een debat op tegenspraak, kan verkiezen bij verstek te worden
berecht en zich aldus het recht op verzet kan voorbehouden. (Artt. 381 en 382 Sv.)
5º Art. 310 Sv. geeft de gedetineerde beschuldigde het recht niet om van het hof van
assisen de toestemming te verkrijgen het debat te verlaten om, onder escorte, terug naar
het huis van arrest te worden gebracht. (Art. 310 Sv.)
(V. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0832.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 22 maart, 23 maart en 2
mei 2002 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf middelen aan in twee memories, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de cassatieberoepen tegen het arrest van 22 maart 2002 en tegen het arrest van 2 mei 2002, in zoverre dat arrest eisers verzet tegen de beslissing over
de tegen hem ingestelde strafvordering niet-ontvankelijk verklaart :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, wanneer, krachtens artikel 381 van het Wetboek van Strafvordering, de beschuldigde, die zich niet in hechtenis bevindt, zich niet aanmeldt
op de voor de opening van de debatten vastgestelde datum, de voorzitter van het
hof van assisen terstond een beschikking geeft houdende dat die beschuldigde bij
verstek zal worden berecht;
Overwegende dat uit de bewoordingen zelf van die bepaling volgt dat de verstekprocedure niet van toepassing is op de beschuldigde die vóór de samenstelling van de jury gevangen is genomen;
Overwegende dat het arrest van 2 mei 2002 vaststelt dat de gedetineerde eiser,
weliswaar tegen zijn zin, is verschenen op alle terechtzittingen van het proces,
zodat het wettig beslist dat de rechtspleging op tegenspraak is gevoerd en dat het
verzet van eiser bijgevolg niet ontvankelijk was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser daarenboven de ongrondwettelijkheid aanvoert van ar-
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tikel 381 van het Wetboek van Strafvordering, en verzoekt om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de discriminatie die de voormelde bepaling zou inhouden, doordat zij de gedetineerde beschuldigde het recht niet
geeft verstek te laten gaan;
Overwegende dat de verplichting voor de beschuldigde om, in tegenstelling tot
de beklaagde, te verschijnen, niet is opgelegd krachtens de bij de prejudiciële
vraag bedoelde bepaling, doch krachtens artikel 310 van het Wetboek van Strafvordering, en, wanneer hij gevangen is genomen, ter uitvoering van artikel 26,
§5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; dat de
laatstgenoemde bepaling, die te dezen van toepassing is, de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling toestaat een beschikking tot gevangenneming uit
te vaardigen voordat overgegaan wordt tot de loting van de gezworenen, teneinde met name te beletten dat de beschuldigde zou verkiezen niet te verschijnen
voor een jury die een verdict zou uitspreken waaraan hij zich niet wil onderwerpen;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om de door eiser voorgestelde prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof te stellen, aangezien het verschil in behandeling niet
te wijten is aan de wetsbepaling die hij aan het grondwettelijk toezicht van dat
rechtscollege wil onderwerpen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; dat
uit de omstandigheid alleen dat hij tijdens het debat de wil heeft geuit het debat
niet langer bij te wonen en gevraagd heeft bij verstek te worden berecht, niet
volgt dat het hof van assisen, door de behandeling van zijn zaak desalniettemin
in zijn bijzijn voort te zetten, het recht van verdediging miskent;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit de processtukken niet volgt dat eiser gebruik heeft gemaakt van het recht om voor het hof van assisen door zijn advocaat te worden
vertegenwoordigd; dat hij daarentegen gevorderd heeft bij verstek te worden berecht;
Dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, het recht om door een advocaat te worden vertegenwoordigd, niet impliceert dat de beschuldigde, tijdens
een geding op tegenspraak, kan verkiezen om bij verstek te worden berecht en
zich aldus het recht op verzet kan voorbehouden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat artikel 310 van het Wetboek van Strafvordering de gedetineerde beschuldigde het recht niet geeft om van het hof van assisen de toestemming te verkrijgen het debat te verlaten om, onder escorte, terug naar het huis
van arrest te worden gebracht;
Dat het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Over het vijfde middel :
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Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, de rechtscolleges wier beslissing vatbaar is voor
hoger beroep, niet gehouden zijn een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te
stellen, wanneer zij oordelen dat de in die vraag bedoelde wetsbepaling een in §
1 van dat artikel bedoelde regel of artikel van de Grondwet kennelijk niet
schendt;
Dat het hof van assisen de door eiser geformuleerde vraag niet diende te stellen, aangezien hij beslist had dat "artikel 381 van het Wetboek van Strafvordering het gelijkheidsbeginsel, bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
kennelijk niet miskent, in zoverre het de niet-gedetineerde beschuldigde de mogelijkheid biedt om zich voor de opening van het debat niet aan te melden; dat
het de voorzitter van het hof van assisen alleen verplicht vast te stellen dat de
niet-gedetineerde beschuldigde afwezig is en zijn berechting bij verstek te bevelen";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op de cassatieberoepen tegen het arrest van 23 maart 2002 en tegen het arrest van 2 mei 2002, in zoverre het eisers verzet tegen de beslissingen over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen niet-ontvankelijk verklaart;
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de
burgerlijke rechtsvorderingen die zijn ingesteld, enerzijds, door A. H., in haar
hoedanigheid van wettelijk beheerder van de goederen van haar minderjarige
kinderen Z.S. en I. S., en, anderzijds, door B. S. :
Overwegende dat de bestreden arresten geen enkele veroordeling jegens eiser
uitspreken, die de voormelde verweerders ten goede komt;
Overwegende dat de cassatieberoepen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de andere, tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F. Discepoli, Bergen en Abdelhamed el Mouden, Antwerpen.
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Nr. 502
2° KAMER - 2 oktober 2002

1º WRAKING - STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VORDERING TOT
WRAKING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - VERWERPING VAN DE VORDERING - BESLISSING
TOT VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VORDERING TOT WRAKING - ARREST VAN HET HOF VAN
BEROEP - VERWERPING VAN DE VORDERING - BESLISSING TOT VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE
- CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als eiser het vóór de eindbeslissing over
de tegen hem ingeleide vervolgingen instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat
hem, met toepassing van art. 838, derde lid Ger. W., tot een geldboete veroordeelt t.g.v.
een arrest op grond waarvan het hof van beroep zijn verzoekschrift tot wraking van een
magistraat die de correctionele kamer voorzat waarvoor hij als beklaagde diende te
verschijnen, kennelijk niet-ontvankelijk had verklaard1. (Art. 416, Sv.; Art. 838, Ger.W.)
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0934.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 3 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, burgerlijke kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen twee middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht :
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het hof van beroep, dat uitspraak deed ten gevolge van zijn
arrest van 11 maart 2002, op grond waarvan dat hof een door de eisers ingesteld
verzoek tot wraking van de magistraat die de correctionele kamer voorzat van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, waarvoor zij als beklaagden dienden te verschijnen, kennelijk niet ontvankelijk had verklaard, in het bestreden arrest elke eiser veroordeelt tot een geldboete van vijfhonderd euro, met toepassing
van artikel 838, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat een dergelijke beslissing, gewezen in het kader van een tussengeschil over de samenstelling van de zetel van de correctionele rechtbank
waarbij de tegen de eisers ingestelde strafvordering aanhangig is gemaakt, geen
1 Zie Cass., 8 dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, nr. 512; H.-D. B OSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la
procédure pénale, Die Keure, blz. 790 ; S. S ONCK, Le pourvoi en cassation en matière pénale, Mys &
Breesch, Gent, 2000, blz. 23 en 31.
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eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
dat die beslissing geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid; dat
het evenmin een beslissing is die door de kamer van inbeschuldigingstelling is
gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek, noch
een beslissing over een burgerlijke rechtsvordering, die uitspraak doet over het
beginsel van aansprakelijkheid in de zin van het voormelde artikel 416;
Dat de cassatieberoepen, die ingesteld zijn vóór de eindbeslissing over de tegen de eisers ingestelde vervolgingen, niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat er geen acht moet worden geslagen op de memorie van de
eisers, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van hun cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. V. Goasdoué, Douai (Frankrijk).

Nr. 503
2° KAMER - 2 oktober 2002

1º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESTAAN VAN
ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - VERPLICHTING TOT INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZUIM SANCTIE.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - TOEPASSING.
1º De wetgever heeft geen enkele sanctie voorzien voor het verzuim van de aan de
onderzoeksrechter opgelegde verplichting om eenieder in beschuldiging te stellen tegen
wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan1. (Art. 61bis Sv.)
2º De onderzoeksgerechten die over de regeling van de rechtspleging uitspraak doen, zijn
in de regel niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M., tenzij de nietnaleving ervan vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(D. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0996.F)
1 Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. 5570, nr. 297 ; 3 feb. 1993, A.R. 117, nr. 73; 5 april 1996, A.R.
A.94.0002.F, nr. 111; 14 jan. 1998, A.R. P.97.0988.N, nr. 24.
2 Zie Cass., 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. 219.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 30 mei 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- artikelen 1319, 1320 et 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering, ingevoerd bij de wet van 12 maart
1998;
- artikel 6.3.a van het Europees 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 en redenen
In haar arrest verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling de hogere beroepen niet
ontvankelijk, die de eisers hadden ingesteld tegen de beschikking van 13 februari 2000
van de raadkamer van de Rechtbank te Namen, waarbij de eisers naar de Correctionele
Rechtbank te Namen zijn verwezen wegens de telastleggingen A, B en C.
Grieven
De eisers betoogden in de regelmatig voor de appèlrechter neergelegde conclusies dat
de tegen hen ingestelde vervolgingen nietig waren, omdat zij door de onderzoeksrechter
niet in verdenking zijn gesteld, dat hun recht van verdediging was miskend, aangezien zij
zijn gehoord als getuigen, die, in tegenstelling tot inverdenkinggestelden, gehouden zijn
de waarheid te zeggen.
Het bestreden arrest beslist, met verwijzing naar de redenen van het openbaar ministerie, "dat het gebrek aan inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter niet op zich leidt
tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, maar beoordeeld moet worden in het
licht van de eerbiediging van het recht van verdediging; dat, aldus, het gebrek aan inbeschuldigingstelling de rechtspleging alleen kan aantasten, in zoverre dit een doorslaggevende en onherroepelijke aantasting van het recht van verdediging inhoudt; [...] dat de appellanten te dezen omstandig zijn gehoord en al maandenlang op de hoogte hoorden te
zijn van de aard van de hen ten laste gelegde feiten; dat zij overigens geenszins verduidelijken hoe hun recht van verdediging kan zijn miskend door het gebrek aan inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering, ingevoerd bij de wet van
12 maart 1998, gaat de onderzoeksrechter over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Die inbeschuldigingstelling
vindt plaats tijdens een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene.
Die bepaling past de voorschriften toe van artikel 6.3.a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, krachtens hetwelk eenieder het recht heeft onverwijld
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.

Nr. 503 - 2.10.02

HOF VAN CASSATIE

2041

De wetgever heeft artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering aangenomen en de
inverdenkingstelling opgelegd wanneer de daartoe vereiste voorwaarden vervuld zijn, en
heeft aldus beslist dat het een substantiële vormvereiste betreft waaraan voldaan moet
worden om het recht van verdediging te waarborgen. Hieruit volgt dat de rechter die de
regelmatigheid van de rechtspleging onderzoekt, het middel, dat steunt op het gebrek aan
vervolgingen, niet kan verwerpen door de vervolgde persoon te verplichten te bewijzen
dat de niet-naleving van de wet "een doorslaggevende en onherroepelijke aantasting van
het recht van verdediging op wijze inhoudt" (schending van de artikelen 61bis van het
Wetboek van Strafvordering en 6.3.a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens).
Tweede onderdeel
De kamer van inbeschuldigingstelling beslist in het bestreden arrest dat de eisers
"geenszins verduidelijken hoe hun recht van verdediging kan zijn miskend door het gebrek aan inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter", en miskent aldus de bewijskracht van de conclusies van de eisers (blz. 5), aangezien ze niet leest wat de eisers daarin
betogen met betrekking tot de wijze waarop hun recht van verdediging is miskend, namelijk dat de ondervragingen door de politie hun zijn voorgesteld als gewone getuigenverklaringen, dat zij "nooit omstandig zijn gehoord over de hun verweten feiten; [dat] hun
goede trouw, in die omstandigheden, is beschaamd, en hun recht van verdediging, en hun
daaruit voortvloeiende recht op stilzwijgen, bijgevolg is miskend [...]; [dat] het bekend is
dat de getuige, in tegenstelling tot de inverdenkinggestelde, behoudens uitzondering de
gehele waarheid dient te zeggen" (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).
Bijgevolg doet het arrest geen recht op het omstandig verweer waarin de eisers subsidiair hadden betoogd dat de niet-naleving van de verplichting tot inverdenkingstelling hun
recht van verdediging had miskend. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, die geen uitspraak horen te doen
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken maar over de regeling
van de rechtspleging, in de regel niet onderworpen zijn aan de voorschriften van
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat dit wel het geval zou zijn, als de niet-naleving ervan
vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk karakter
van het proces ernstig in het gedrang dreigde te brengen;
Overwegende dat artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de onderzoeksrechter overgaat tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, en dat die inverdenkingstelling plaatsvindt tijdens een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene;
Overwegende dat de wetgever geen enkele sanctie heeft voorzien voor het verzuim van de verplichting om eenieder in verdenking te stellen tegen wie ernstige
aanwijzingen van schuld bestaan; dat hij die verplichting aan de magistraat heeft
opgelegd teneinde het recht van verdediging te vrijwaren, en met inachtneming
van artikel 6.3.a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, dat eenieder het recht waarborgt in een taal die hij
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verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de tegen hem
ingebrachte beschuldigingen;
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de redenen van de vordering
van het openbaar ministerie, beslist "dat het gebrek aan inbeschuldigingstelling
niet op zich leidt tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, maar beoordeeld moet worden in het licht van de eerbiediging van het recht van verdediging; dat, aldus, het gebrek aan inbeschuldigingstelling de rechtspleging alleen
kan aantasten, in zoverre deze een doorslaggevende en onherroepelijke aantasting van het recht van verdediging aantast";
Overwegende dat uit het arrest, met verwijzing naar de redenen van de vordering, eveneens blijkt dat de eisers "omstandig zijn gehoord en reeds maandenlang
op de hoogte hoorden te zijn van de aard van de hen ten laste gelegde feiten", en
dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat zij zich tijdens
de regeling van de rechtspleging vrij hebben kunnen verdedigen;
Overwegende dat het arrest, hoewel het daarenboven de overtollige reden van
de vordering overneemt, volgens welke de eisers "overigens geenszins verduidelijken hoe hun recht van verdediging kan zijn miskend door het gebrek aan inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter", hen daarom nog niet verplicht
enig bewijs te leveren;
Dat, aldus, de kamer van inbeschuldigingstelling de in het middel bedoelde
verdrags- en wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel bijgevolg niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zoals hiervoor is gezegd, met aanneming van de
redenen van de vordering en na te hebben beslist dat "het gebrek aan inbeschuldigingstelling de rechtspleging alleen kan aantasten, in zoverre dit een doorslaggevende en onherroepelijke aantasting van het recht van verdediging inhoudt; dat
de [eisers] te dezen omstandig zijn gehoord en al maandenlang op de hoogte
hoorden te zijn van de aard van de hen ten laste gelegde feiten";
Dat, aldus, de kamer van inbeschuldigingstelling antwoordt op de in het middel bedoelde conclusies en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel, voor het overige, in zoverre het kritiek uitoefent op de overtollige, eveneens door de appèlrechters aangenomen reden van de
vordering, volgens welke de eisers "geenszins verduidelijken hoe hun recht van
verdediging kan zijn miskend door het gebrek aan inbeschuldigingstelling door
de onderzoeksrechter", niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 504
2° KAMER - 2 oktober 2002

STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - MEDEBESCHULDIGDE, MEDEBEKLAAGDE OF MEDEINVERDENKINGGESTELDE - GEVOLG.
De rechter beschikt over een discretionaire bevoegdheid om verzachtende
omstandigheden al dan niet toe te kennen; volgens zijn onaantastbare beoordeling kan
hij ze aan een bepaalde medebeschuldigde, medebeklaagde of medeinverdenkinggestelde toekennen, maar niet aan een andere1.
(Q.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1038.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2002 gewezen door
het Hof van Assisen van de provincie Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, aldus gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 149 van de Grondwet;
- artikel 364bis van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na verzachtende omstandigheden te hebben aangenomen ten gunste van de beschuldigden J. D. en D. R., die het uitdrukkelijk gevolg zijn van het feit dat zij niet eerder tot een
criminele straf zijn veroordeeld, veroordeelt het bestreden arrest hen respectievelijk tot 25
jaar en 20 jaar opsluiting, terwijl het eiseres tot levenslange opsluiting veroordeelt, op
grond dat er in haar geval geen verzachtende omstandigheden zijn, en op grond van ande1 Zie Cass., 9 okt. 1973 (A.C., 1974, 158); 17 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr. 651) ; BRAAS, Précis de
droit pénal, Bruylant, 1936, nr. 398 ; Ch. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant,
1991, nr. 510 e.v.
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re, overtollige redenen, die verband houden met de omstandigheden van de zaak.
Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest verzuimt aldus rekening te houden met het feit dat eiseres, net als
de twee andere medebeschuldigden, nooit eerder is veroordeeld tot een criminele straf. In
tegenstelling tot de andere twee medebeschuldigden, is eiseres daarenboven zelfs nooit tot
een correctionele straf veroordeeld.
Daarenboven geeft het bestreden arrest de redenen niet op waarom het ontbreken van
enige eerdere veroordeling geen verzachtende omstandigheden ten gunste van eiseres oplevert, terwijl dat, volgens datzelfde arrest, zonder verdere redengeving of toelichting wel
het geval is voor de andere twee medebeschuldigden.
Aldus is het bestreden arrest niet regelmatig met redenen omkleed in de zin van de artikelen 149 van de Grondwet en 364bis van het Wetboek van Strafvordering, en is het tegenstrijdig.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt eerst, zonder verdere toelichting, dat er jegens eiseres
geen verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, en vermeldt vervolgens "op overtollige
wijze" - dixit het arrest - andere gegevens waarmee het de levenslange opsluiting met redenen omkleedt, en verduidelijkt zodoende niet of de bodemrechters, wegens de verschillende overtollige redenen, beslist hebben dat het gebrek aan een gerechtelijk verleden niet
als een verzachtende omstandigheid kon worden aangemerkt, dan wel of zij gewoonweg
uit het oog hadden verloren dat eiseres, net als de andere twee medebeschuldigden, geen
gerechtelijk verleden had.
In het eerste geval is de bestreden beslissing, die eiseres tot de maximumstraf veroordeelt, wettig. In het tweede geval schendt zij de artikelen 79 en 80 van het Strafwetboek,
krachtens welke de levenslange opsluiting, indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, vervangen wordt door levenslange of tijdelijke dwangarbeid (thans dus 20 tot 30
jaar opsluiting), door opsluiting (thans dus 5 tot 10 jaar) of door een gevangenisstraf van
ten minste drie jaar.
Het arrest, dat in het ene geval wettig is en in het andere niet, schendt de artikelen 149
van de Grondwet en 364bis van het Wetboek van Strafvordering.
Derde onderdeel
Het bestreden arrest verzuimt de redenen op te geven waarom het gebrek aan gerechtelijk verleden een verzachtende omstandigheid oplevert ten aanzien van de beschuldigden
J.en D., maar niet ten aanzien van eiseres, en schendt zodoende artikel 10 van de Grondwet, in zoverre het de gelijkheid van de Belgen voor de wet vastlegt, alsook artikel 6 van
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in
zoverre dat artikel het recht van elke rechtsonderhorige op een eerlijk proces waarborgt,
of staat het arrest het Hof op zijn minst niet toe op die twee bepalingen toezicht te houden.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek
van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter, binnen de grenzen van de wet, over een discretionaire bevoegdheid beschikt om verzachtende omstandigheden al dan niet toe te
kennen; dat hij ze volgens zijn onaantastbare beoordeling aan een bepaalde medebeschuldigde, medebeklaagde of mede-inverdenkinggestelde kan toekennen,
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maar niet aan een andere; dat zijn beslissing daarom nog niet tegenstrijdig is;
Overwegende dat het arrest, overeenkomstig artikel 364bis van het Wetboek
van Strafvordering, melding maakt van de redenen die geleid hebben tot de bepaling van de aan eiseres opgelegde straf, te weten levenslange opsluiting wegens
moord, als dader of mededader, door te wijzen op het ontbreken van verzachtende omstandigheden, maar ook op de zwaarwichtigheid van de beraamde en gepleegde feiten, waarbij zij een intellectueel, cultureel en psychologisch zwakker
begaafde medebeschuldigde voortdurend lastig heeft gevallen, de noodzaak om
eiseres te confronteren met haar verantwoordelijkheid, die zij weigert op te nemen, en haar de basisregels van de samenleving aan te leren of opnieuw aan te
leren;
Overwegende dat het gebruik van het bijwoord "overtollig", vóór de uiteenzetting van de andere redenen dan het ontbreken van verzachtende omstandigheden,
die de bepaling van die straf verantwoorden, erop wijst dat er volgens het hof
meer dan voldoende redenen bestonden om de straf aldus te bepalen;
Overwegende dat de vaststelling van het ontbreken van verzachtende omstandigheden jegens eiseres, niet kon leiden tot een andere straf dan levenslange opsluiting, terwijl de andere door het hof van assisen opgegeven redenen, die de
eerste helemaal niet tegenspreken, eveneens ertoe strekken de strafmaat te verantwoorden;
Dat het hof van assisen zijn beslissing bijgevolg regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Schmitz, Aarlen.

Nr. 505
1° KAMER - 3 oktober 2002

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) AANNEMINGEN VAN WERKEN - ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - TOEPASSING AANVULLENDE BORGTOCHT - VOORWERP.
2º BORGTOCHT - OVERHEIDSOPDRACHTEN - AANNEMINGEN VAN WERKEN -
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ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN - TOEPASSING - AANVULLENDE BORGTOCHT - VOORWERP.
1º en 2° Uit de artt. 7, § 1, en 9, 1 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen
en diensten en uit de artt. 1.A.2, 5.A. en 7.A. van het bijzonder typebestek 108 volgt dat,
behalve ingeval ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het bijzonder typebestek
108, de aanneming onderworpen is aan alle voorschriften van de algemene
aannemingsvoorwaarden, en dat de aanvullende borgtocht, die onder dezelfde regeling
valt als de gewone borgtocht, de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
waarborgt, tot het werk volledig en correct is uitgevoerd 1. (Artt. 7, § 1 en 9, § 1 M.B. 10
aug. 1977)
(ALGEMENE BORGSTELLING c.v.b.a. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0177.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 november 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, na het arrest van het Hof van 3 oktober 1996.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, § 1, 7, §§ 1 en 2, en 48, §§ 4 en 7, van het ministerieel besluit van 10
augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beschikt afwijzend op de vorderingen van eiseres tegen het Vlaamse Gewest
en het Waalse Gewest die strekken tot terugbetaling van de aanvullende borgtochten die
verstrekt zijn met toepassing van het typebestek 108 op grond dat "nagegaan moet worden
of de aanbestedende overheid alleen maar in het geval waarin artikel 7.A van het typebestek 108 van het Wegenfonds voorziet, een beroep kan doen op de aanvullende borgtocht,
namelijk in de gevallen waar de proefuitslagen niet gunstig zijn, dan wel of die overheid
ook in het meer algemene geval waarin het bestek voorziet, namelijk bij vertraging in de
uitvoering van de opdracht of bij gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de opdracht,
zelfs bij ontbinding of verbreking ervan een beroep op de aanvullende borgtocht kan doen
(artikelen 7 en 48, §§ 4 en 7, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977); dat (eiseres) betoogt dat de compensatie tussen de kosten van de maatregelen van ambtswege en
de bedragen die de ondernemingen Socol en B.S.L. aan het Wegenfonds verschuldigd
zijn, slechts met de gewone borgtocht kan worden uitgevoerd, waarbij de aanvullende
borgtocht, volgens haar, slechts kan worden aangewend in het geval waarin artikel 7.A
van het bijzonder typebestek 108 voorziet, namelijk wanneer de proefuitslagen niet gunstig zijn; dat artikel 1.A.2, van het bijzonder bestek uitdrukkelijk alle bepalingen van de
algemene aannemingsvoorwaarden waarvan het bijzonder bestek niet afwijkt, toepasselijk
1 Zie Cass., 3 okt. 1996, A.R. C.95.0422.F. - C.95.0423.F, nr. 352.
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verklaart zodat er geen enkele afwijking kan worden vermoed; dat de artikelen 5.A, 6 en
8.A van het bijzonder typebestek weliswaar preciseren dat de artikelen 5, 6 en 8 van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing zijn, maar zulks daarom niet betekent
dat de overige bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden, met name artikel 7,
niet van toepassing zouden zijn, gelet op de bewoordingen van artikel 1. A. 2, van het bijzonder typebestek; dat geen enkele bepaling van het bijzonder typebestek de toepassing
van de artikelen 7, 48, §§ 4 en 7, van de algemene aannemingsvoorwaarden uitsluit, zodat
de omstandigheid dat het bijzonder typebestek 108 niet verwijst naar artikel 7 van de algemene aannemingsvoorwaarden geen afwijking vormt en niet tot gevolg kan hebben dat de
toepassing ervan wordt uitgesloten; dat artikel 48, § 7, van de algemene aannemingsvoorwaarden preciseert dat de bedragen die voortvloeien uit de toepassing van de maatregel
van ambtswege ingehouden worden op de bedragen die om welke reden ook aan de aannemer verschuldigd zijn, alsook op de borgtocht; dat uit de bewoordingen van dat artikel
niet kan worden opgemaakt dat de aanvullende borgtocht uitgesloten is; dat luidens artikel
9 van de algemene aannemingsvoorwaarden, de vrijmaking van de beide borgtochten, de
gewone en de aanvullende, identiek is, nl. 50 pct. bij de voorlopige goedkeuring van de
werken en het overblijvend gedeelte bij de definitieve keuring, terwijl het gunstige of ongunstige resultaat van de proeven waarvan de vrijmaking of de afhouding op borgtocht afhankelijk is, losstaat van het tijdstip van de toekenning van de voorlopige en de definitieve keuring, zodat, aangezien die proefresultaten normalerwijze bekend zijn vóór de definitieve oplevering, moet worden vastgesteld dat hetgeen er met die aanvullende borgtocht
gebeurt, niet beperkt is tot het geval van de proeven, aangezien hij pas vrijgemaakt wordt
ten belope van 50 pct. bij een voorlopige oplevering en bij de eindoplevering voor het resterende gedeelte, ook al zijn de proefresultaten gunstig; dat er tevens opgemerkt dient te
worden dat de Permanente commissie voor de openbare aannemingen in haar vergadering
van 5 december 1983 van oordeel was dat, bij gebrek aan andersluidende bepalingen, de
borgtocht in zijn geheel de nakoming van de verplichtingen van de aannemer waarborgt,
met inbegrip van de bijzondere borgtocht voor werken en materialen die aan een technische keuring zijn onderworpen; dat bijgevolg het aanspreken van de aanvullende borgtocht, ongeacht de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling ervan, niet
beperkt is tot de loutere gevallen van ongunstige proefresultaten in de zin van artikel 7.A
van het bijzonder typebestek, maar, net zoals de gewone borgtocht, de goede uitvoering
van het geheel van alle verplichtingen van de onderneming moet waarborgen".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 5.A van het typebestek 108 bepaalt dat :
"Wanneer het aannemingen van werken betreft, moet een aanvullende borgtocht gestort
worden; deze laatste bedraagt 10 pct. van het totaal bedrag van de werken, grondstoffen
en materialen die onderworpen zijn aan de voorafgaande technische keuring".
Onder het opschrift "Rechten van het bestuur op de borgtocht" luidt artikel 7.A van
voornoemd typebestek als volgt : "Wanneer de proefuitslagen niet gunstig zijn, worden de
ten onrechte betaalde bedragen afgehouden van de eerstvolgende maandelijkse betalingsstaat, zo niet van de aanvullende borgtocht en van de borgtocht".
Die twee contractuele bepalingen omschrijven inzonderheid en uitdrukkelijk het belangrijkste kenmerk van de aanvullende borgtocht, namelijk zijn grondslag, die helemaal
onderscheiden is van die van de gewone borgtocht.
De aanvullende borgtocht strekt ertoe de mogelijke schulden van de aannemers van
werken te dekken, wanneer blijkt dat de proefresultaten m.b.t werken, grondstoffen en
materialen waarvoor een voorafgaande technische keuring is vereist, niet gunstig zijn.
Wegens de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling van de bijzondere
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borgtocht, waardoor hij een andere grondslag heeft dan de gewone, zijn de bepalingen van
de algemene aannemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de gewone borgtocht
niet automatisch van toepassing, en zulks ongeacht artikel 1 A, 2 van voornoemd typebestek.
Die bepaling die, zoals het arrest erop wijst, alle bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden toepasselijk maakt waarvan niet afgeweken wordt door het bijzonder
bestek, kan niet tot gevolg hebben dat wordt geraakt aan de grondslag van de aanvullende
borgtocht die het typebestek van die bepaalde categorie onderneming regelt, welke borgtocht in het bestek niet is bepaald.
M.b.t de regels inzake de aanvullende borgtocht heeft die bepaling geen uitwerking.
De bijzondere grondslag van de aanvullende borgtocht verklaart waarom het typebestek
uitdrukkelijk bepaalt wanneer de bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden
van toepassing moeten zijn.
Het arrest oordeelt dat "het aanspreken van de aanvullende borgtocht, ongeacht de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling ervan, niet beperkt is tot de loutere
gevallen van ongunstige proefresultaten in de zin van artikel 7.A van het bijzonder typebestek, maar, net zoals de gewone borgtocht, dient om de goede uitvoering van het geheel
van alle verplichtingen van de onderneming te waarborgen", op grond :
- dat de artikelen 5.A, 6, 8.A van het typebestek die de artikelen 5, 6 en 8 van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing maken, niet betekenen dat de overige bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden niet van toepassing zijn;
- dat geen enkele bepaling van het bijzonder typebestek de toepassing van de artikelen
7 en 48, §§ 4 en 7, van de algemene aannemingsvoorwaarden uitsluit, en
- dat uit de artikelen 48, §§ 7 en 9, van de algemene aannemingsvoorwaarden niet kan
worden opgemaakt dat de aanvullende borgtocht buiten hun toepassing valt,
en miskent bijgevolg
- het voorwerp van de aanvullende borgtocht die, vanwege de grondslag ervan, de toepassing van artikel 1.A, 2. van de algemene aannemingsvoorwaarden uitsluit,
- de verbindende kracht van artikel 5.A van het typebestek 108 waarin dat voorwerp
wordt bepaald en van artikel 7.A van dat bestek waarin de rechten van het bestuur m.b.t.
dat voorwerp worden vastgelegd en schendt bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek door de gevolgen van de bepaalde waarborg uit te breiden tot schulden die niet
binnen de overeengekomen toepassingssfeer vallen,
- de bewijskracht van die bedingen door ze uit te leggen op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en daardoor ook de verbindende kracht van de artikelen 5.A en 7.A van het typebestek 108, door te beslissen dat de aanvullende borgtocht de nakoming van de verplichtingen van de aannemer waarborgt, ook al wordt zulks door die bepalingen niet opgelegd
(schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Zoals het arrest erop wijst, zijn overeenkomstig artikel 1. A, 2. van het typebestek 108,
alle bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing op de aanneming, in zoverre de voorschriften van het bijzonder bestek daarvan niet van afwijken.
Artikel 5.A van het typebestek omschrijft het voorwerp van de aanvullende borgtocht
als volgt :
"wanneer het aannemingen van werken betreft, moet een aanvullende borgtocht gestort
worden; deze laatste bedraagt 10 pct. van het totaal bedrag van de werken, grondstoffen
en materialen die onderworpen zijn aan de voorafgaande technische keuring (zie artikel
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12 E) en aan de 'a posteriori technische keuring'".
Onder de rubriek "Rechten van het bestuur op de borgtocht" luidt artikel 7.A van dat typebestek als volgt :
"Wanneer de proefuitslagen niet gunstig zijn, worden de ten onrechte betaalde bedragen
afgehouden van de eerstvolgende maandelijkse betalingsstaat, zo niet van de aanvullende
borgtocht en van de borgtocht; beide borgtochten dienen door de aannemer
aangezuiverd".
Aldus, aangezien het gaat om het verstrekken van een aanvullende borgtocht die van de
gewone borgtocht verschilt, wegens zijn eigen aard, voorwerp en doel, die voortvloeien
uit de artikelen 5.A en 7.A van het typebestek, diende dat bestek, om de toepassing van de
bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de gewone borgtocht
uit te sluiten, niet uitdrukkelijk van die bepalingen af te wijken. Het diende, integendeel,
om ze toepasselijk te maken, uitdrukkelijk de toe te passen bepalingen van de algemene
aannemingsvoorwaarden aan te wijzen.
De omstandigheid dat sommige bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden
toepasselijk worden gemaakt, mag evenwel het eigen voorwerp en de specifieke doelstelling van de aanvullende borgtocht niet wijzigen, anders verliezen het eerste lid van artikel
5.A van het bijzonder typebestek 108 en artikel 7.A van dat bestek waarin de rechten van
het bestuur worden omschreven elke betekenis.
Door te beslissen dat :
"het aanspreken van de aanvullende borgtocht, ongeacht de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling ervan, niet beperkt is tot de loutere gevallen van ongunstige proefresultaten in de zin van artikel 7.A van het bijzonder typebestek, maar, net zoals de gewone borgtocht, dient om de goede uitvoering van het geheel van alle verplichtingen van de onderneming te waarborgen",
legt het arrest de artikelen 1.A, 2, 5.A en 7.A, van het bijzonder typebestek 108 uit op
een wijze die niet verenigbaar is met hun bewoordingen en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die contractuele bepalingen (artikel 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek) en de verbindende kracht ervan (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek).
Derde onderdeel
Artikel 5.A van het bijzonder typebestek 108 luidt als volgt :
"wanneer het aannemingen van werken betreft, moet een aanvullende borgtocht gestort
worden; deze laatste bedraagt 10 pct. van het totaal bedrag van de werken, grondstoffen
en materialen die onderworpen zijn aan de voorafgaande technische keuring en aan de 'a
posteriori technische keuring' (...)".
En onder de rubriek "Rechten van het bestuur op de borgtocht" bepaalt artikel 7.A van
voornoemd typebestek : "Wanneer de proefuitslagen niet gunstig zijn, worden de ten onrechte betaalde bedragen afgehouden van de eerstvolgende maandelijkse betalingsstaat, zo
niet van de aanvullende borgtocht en van de borgtocht".
Die eerste contractuele bepaling preciseert de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling van de aanvullende borgtocht, die onderscheiden zijn van de aard, de
doelstelling en het voorwerp van de gewone borgtocht, terwijl de tweede bepaling de
rechten van het bestuur op de aanvullende borgtocht vastlegt, zodanig dat het bijzonder
typebestek 108 aldus afwijkt van de artikelen 5, § 1, eerste lid, 7, §§ 1 en 2, en 48, §§ 4 en
7, van de bijzondere aannemingsvoorwaarden.
Het arrest stelt de bijzondere aard, het voorwerp en de bijzondere bedoeling van de aanvullende borgtocht vast, die op zich een afwijking op de algemene aannemingsvoorwaar-
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den vormen, en beslist dat
"het aanspreken van de aanvullende borgtocht niet beperkt is tot de loutere gevallen van
ongunstige proefresultaten in de zin van artikel 7.A van het bijzonder typebestek, maar,
net zoals de gewone borgtocht, dient om de goede uitvoering van het geheel van alle verplichtingen van de onderneming te waarborgen".
Het arrest dat, enerzijds, steunt op een advies van de Commissie voor de aannemingen
dat geen enkele juridische draagwijdte heeft, en anderzijds, op een reeks overwegingen
waarmee volgens het hof van beroep de toepassing van de bepalingen van de algemene
aannemingsvoorwaarden (inzonderheid van de artikelen 7, 9 en 48, §§ 4 en 7) niet kan
worden uitgesloten, maar die daarom nog niet rechtvaardigen, tenzij ex cathedra, dat die
bepalingen geen afwijking vormen als vereist bij artikel 1.A, 2 van die aannemingsvoorwaarden, miskent aldus de bewijskracht van de artikelen 1.A, 2, 5.A, en 7.A, van het typebestek 108, door niet aan te nemen dat de afwijking volgt uit de aard zelf van de aanvullende borgtocht, zoals die is omschreven in de artikelen 5.A en 7.A, en die bedingen uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, bijgevolg, de verbindende
kracht van die contractuele bepalingen miskent (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de verweersters tegen alle onderdelen van het middel opwerpen : het preciseert niet waarin het arrest de artikelen
5, § 1, 7, §§ 1 en 2, en 48, §§ 4 en 7, van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 schendt :
Overwegende dat het middel, in geen van de onderdelen, preciseert waarin het
arrest die verordenende bepalingen schendt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Over het middel voor het overige
Overwegende dat artikel 7, § 1, van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings-voorwaarden van de
overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, onder het opschrift
"Rechten van het bestuur op de borgtocht", bepaalt dat bij vertraging in de uitvoering of bij de gedeeltelijke niet-uitvoering van de opdracht, zelfs bij ontbinding of verbreking ervan, het bestuur van ambtswege de sommen die hem toekomen van de borgtocht afhoudt;
Dat, volgens artikel 9, § 1, van de algemene aannemingsvoorwaarden, voor de
opdrachten van werken, in geval van twee keuringen, een voorlopige en een definitieve, iedere borgtocht bij helften wordt vrijgegeven na elk van die keuringen;
Overwegende dat het bijzonder typebestek 108, waaraan de litigieuze opdrachten onderworpen waren, met name de bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan dat bijzonder bestek niet afwijkt, toepasselijk maakt;
Dat artikel 5.A. van het bijzonder bestek bepaalt dat, wanneer het aannemingen van werken betreft, een aanvullende borgtocht gestort moet worden en dat
deze tien percent bedraagt van het totaal bedrag van de werken, grondstoffen en
materialen die onderworpen zijn aan de voorafgaande technische keuring;
Dat luidens artikel 7.A. van dat bijzonder bestek, wanneer de proefuitslagen
niet gunstig zijn, de ten onrechte betaalde bedragen afgehouden worden van de
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eerstvolgende maandelijkse betalingsstaat, zo niet van de aanvullende borgtocht
en van de borgtocht; dat beide borgtochten door de aannemer zonder enige waarschuwing vanwege het Bestuur, binnen vijftien kalenderdagen die op deze afhouding volgen, dienen te worden aangezuiverd;
Overwegende dat, enerzijds, geen van de onderdelen van het middel het arrest
verwijt dat het heeft beslist dat de voornoemde artikelen van het bijzonder bestek
een beding bevatten dat er niet in voorkomt of een beding niet bevatten dat er
wel in voorkomt, maar wel dat het daaraan een andere uitlegging geeft dan de
door eiseres voorgestelde uitlegging dat dezelfde grief niets te maken heeft met
de miskenning van de bewijskracht van de akten;
Overwegende dat, anderzijds, uit het geheel van de voornoemde bepalingen
volgt dat de aanneming, behalve indien ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het bijzonder typebestek 108, onderworpen is aan het geheel van de algemene aannemingsvoorwaarden en dat de aanvullende borgtocht, die aan dezelfde regels is onderworpen als de gewone borgtocht, de nakoming van de verplichtingen van de aannemer waarborgt, tot het werk volledig en correct is uitgevoerd;
Overwegende dat het arrest door te oordelen dat "het aanspreken van de aanvullende borgtocht, ongeacht de specifieke aard, het voorwerp en de bijzondere
bedoeling ervan, niet beperkt is tot de loutere gevallen van ongunstige proefresultaten in de zin van artikel 7.A van het bijzonder typebestek, maar, net zoals de
gewone borgtocht, de goede uitvoering van het geheel van alle verplichtingen
van de onderneming moet waarborgen" zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommesleghe, Gérard en Simont.

Nr. 506
1° KAMER - 3 oktober 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN OVERLEGGEN VAN STUKKEN - TIJDSTIP - DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN OM CONCLUSIE TE
NEMEN.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OVERLEGGEN VAN
STUKKEN - TIJDSTIP - DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN.
1º en 2° De partijen moeten hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen; van die
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regel wordt niet afgeweken wanneer de rechter termijnen heeft bepaald om te concluderen1. (Artt. 736, 740, 743 en 747, § 2 Ger.W.)
(T. T. V.)

Conclusie van de advocaat-generaal Th. Werquin (vertaling):
Het tweede onderdeel van het middel lijkt gegrond.
A. Inleiding
1. Bij conclusie die op 29 juni 2001 ter griffie van het Hof van Beroep te Bergen is
neergelegd vraagt verweerder met name dat het hof van beroep voor recht zou zeggen dat
de modaliteiten van de bijkomende huisvesting van het kind G., zoals die door het arrest
van 24 oktober 2000 werden bepaald, gekoppeld zouden worden aan een dwangsom van
10.000 frank per dag, waarbij die dwangsom moet gelden zowel voor de vakantieperiode,
met name gedurende de zomer 2001, als bij de afgifte van het kind op vrijdag om 17h.
zoals dat arrest bepaalt.
2. Bij verzoekschrift dat, met toepassing van art. 742, §2, Ger. W., op 29 juni 2001 ter
griffie van het Hof van Beroep te Bergen is neergelegd, heeft verweerder aan de eerste
voorzitter van het Hof van Beroep te Bergen gevraagd om:
- akte te nemen van de neerlegging van een conclusie in deze zaak door verweerder;
- te bevelen dat de conclusie van eiseres ter griffie moet worden neergelegd binnen de
twee dagen na de uitspraak van het op grond van dit verzoekschrift te wijzen arrest;
- gelet op het zeer dringend karakter, de rechtsdag voor een duur van 20 minuten vast te
stellen op de eerstvolgende zitting, hetzij van de 2de kamer van het Hof van Beroep te
Bergen, hetzij van de vakantiekamer,
na onder meer te hebben aangevoerd:
- dat eiseres op 25 mei 2001, op vrijdag 8 juni 2001 en op vrijdag 22 juni 2001 opnieuw
het bijkomend huisvestingsrecht van verweerder heeft belemmerd, zoals blijkt uit nieuwe
klachten wegens niet afgifte van het kind die op 30 mei 2001, 11 juni 2001 en 25 juni
2001 door verweerder zijn neergelegd en
- dat eiseres thans het kind als argument gebruikt en weigert het aan de vader af te
geven onder voorwendsel dat G. zulks niet wil.
3. Bij beschikking van 31 juli 2001 heeft de voorzitter van de vakantiekamer van het
Hof van Beroep te Bergen:
- aan eiseres een termijn gegeven om conclusie neer te leggen en over te leggen die op
3 augustus 2001 verstrijkt en
- de rechtsdag op 6 augustus 2001 van 10h10 tot 10h30 op de zitting van de
vakantiekamer vastgelegd.
4. Eiseres legt op 3 augustus 2001 haar conclusie neer op de griffie van het Hof van
Beroep te Bergen.
5. Het bestreden arrest wijst erop dat verweerder vraagt om drie stukken uit het dossier
van eiseres, die volgens hem nieuw zijn, uit het debat te weren, te weten de stukken met
nummer 2, 18 en 24, dat de beschikking die de rechtsdag bepaalt op grond van artikel 747
van het Ger.W. niet in de mogelijkheid voorziet om nieuwe stukken neer te leggen noch
in een termijn van wederantwoord voor verweerder en oordeelt dat de stukken met nr. 2,
18 en 24 van het dossier van eiseres, waarop verweerder niet heeft kunnen antwoorden,
uit het debat moeten worden geweerd.
B. In rechte.
1 Zie de conclusie van het O.M.
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Volgens artikel 740 Ger.W. worden alle memories, nota's of stukken die niet ten laatste
tegelijk met de conclusies (of, bij toepassing van artikel 735, voor de sluiting der
debatten) zijn overgelegd, ambtshalve uit de debatten geweerd.
Als die documenten later worden overgelegd, worden ze ambtshalve uit het debat
geweerd.
Die sanctie betreft enkel de laattijdige overlegging van die documenten.
Er staat geen enkele sanctie op het overleggen van nieuwe stukken samen met de
conclusie.
Wanneer de partijen echter niet akkoord gaan over het neerleggen van conclusies als
antwoord op nieuwe stukken die samen met de conclusies zijn neergelegd2, bestaat er een
bijzondere procedure, die gelijkenis vertoont met die van de heropening van het debat, en
die de partijen in staat moet stellen "een nieuw en ter zake dienend stuk of feit aan te
voeren dat werd ontdekt in de periode voor de rechtsdag, tijdens welke de partijen in
beginsel geen conclusie meer mogen nemen"3.
Art. 748, §2, Ger.W. dient aldus de tegenstanders van het opleggen van dwingende
termijnen voor conclusies, die het recht voorstonden om op elk ogenblik van de procedure
een nieuw stuk of feit aan te voeren , en dus het recht om over dat stuk of feit een nieuwe
conclusie te nemen, om de opvatting van dwingende termijnen categoriek te verwerpen4,
van repliek.
De draagwijdte van art. 748, §2, Ger. W. is vrij ruim. Het gaat erom een volledig
onderzoek van het geschil mogelijk te maken en een gedegen eerbiediging van het
beginsel van tegenspraak te waarborgen5.
Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat een partij die conclusie heeft genomen ten
laatste dertig dagen voor de rechtsdag om een nieuwe conclusietermijn mag verzoeken,
indien zij gedurende de termijn die aan de rechtsdag voorafgaat, een nieuw en ter zake
dienend stuk of feit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt.
Het neerleggen van nieuwe stukken met een conclusie waarop de andere partij niet
meer kan antwoorden kan een nieuw en ter zake dienend feit uitmaken dat de toepassing
van art. 748, §2, Ger. W. rechtvaardigt6.
De tekst verduidelijkt dat het verzoek slechts uiterlijk een maand voor de rechtsdag
mag worden neergelegd. Dat is klaarblijkelijk om te voorkomen dat die verzoekschriften
pas enkele dagen voor de zitting worden neergelegd, waardoor de zaak onvermijdelijk zou
worden verdaagd wat zou leiden tot een "blanco" terechtzitting. En dat was precies wat de
wetgever wilde verhinderen7.
De termijn van dertig dagen geldt evenwel niet bij overmacht.
Welnu, het ontdekken van een nieuw stuk of feit tijdens die termijn van 30 dagen is een
geval van overmacht8.
De procedure die is ingesteld bij art. 748, §2, Ger. W. voor het onderzoek van het
verzoekschrift door de rechter is van die aard dat het neerleggen van een dergelijk
verzoekschrift enkele dagen voor de zitting, ipso facto tot het uitstellen van de zaak zal
2 ENGLEBERT, “Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état des causes”, R.G.D.C., 1997, p. 281.
3 ENGLEBERT, “Pour une autre réforme du Code judiciaire”, Cah. Dr. Jud. 1992, nr. 9, p. 76.
4 ENGLEBERT, o.c., p. 80.
5 DE LEVAL, “La mise en état de la cause”, in “Le nouveau droit judiciaire privé”, Doss. J.T. nr. 5,
1994, p. 95.
6 DE LEVAL, o.c.,p. 97; VAN ORSHOVEN en LAMBRECHT, Het recht van verdediging tijdens de
behandeling van de zaak, 1998, p. 9.
7 ENGLEBERT, o.c., p. 81.
8 ENGLEBERT, o.c., p. 81.
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leiden, aangezien de rechter materieel niet meer de tijd heeft om voor de oorspronkelijk
bepaalde zitting over de gegrondheid van de vordering uitspraak te doen .
De partij die geen dergelijk verzoekschrift indient en aanvoert dat haar tegenstrever een
nieuw en ter zake dienend stuk samen met zijn conclusie heeft neergelegd en dat zij
omdat de zaak in staat van wijzen is gesteld, geen nieuwe conclusie over dat stuk kan
nemen, kan toch tijdens het debat dat nieuwe gegeven aanvoeren en aan de rechter om
uitstel vragen zodat zij kan concluderen en het tegensprekelijk karakter van het geding
over alle voorgelegde stukken gevrijwaard blijft.
De rechter mag immers in het algemeen in zijn beslissing alleen rekening houden met
de rechtsmiddelen en stukken die partijen hebben overgelegd, op voorwaarde dat zij
daarover een tegensprekelijk debat hebben kunnen voeren.
Aangezien het neerleggen van een verzoekschrift op een datum die dichtbij de
rechtsdag ligt of het vragen om uitstel tijdens het debat, onherroepelijk tot het uitstellen
van de zaak leidt, rijst de vraag of een partij die niet meer het recht heeft om een nieuwe
conclusie te nemen over een nieuw en ter zake dienend stuk dat haar tegenstrever heeft
neergelegd, en dat , omdat het dringend is, vereist dat het debat wordt gehouden op de
datum die in de beschikking van staat van wijzen is bepaald, aan de rechter bijgevolg mag
vragen om het nieuwe en ter zake dienend stuk uit het debat te weren.
Wij menen dat gelet op de beginselen inzake loyaliteit en goede trouw die de
verhouding tussen de partijen tijdens de rechtsgang moeten bepalen en ook op het recht
van verdediging, welk algemeen rechtsbeginsel het hele burgerlijk proces beheerst, en
mede gelet op de bedoeling van de wetgever, te weten paal en perk te stellen aan
toestanden die tot "blanco" zittingen kunnen leiden, en aldus een gedeelte van de
gerechtelijke achterstand weg te werken, als een partij het overleggen van een nieuw en
ter zake dienend stuk vrijwillig vertraagt, en wacht tot de termijn om te concluderen
verstreken is om zo de rechtspleging te vertragen en bijgevolg de belangen van de
tegenpartij te schaden, zelfs als daarbij het voorschrift van art. 740 Ger. W. wordt
nageleefd, zijn tegenstrever, die niet langer het recht heeft te concluderen, en die wordt
geschaad door een dergelijk optreden, dat foutief is, met name omdat het nieuwe stuk had
kunnen worden overgelegd voor het vestrijken van de termijn om conclusie te nemen,
zodat de tegenstrever voor het debat tijdig ervan kennis had kunnen nemen en de rechten
miskent van degene die, omdat is gebleken dat het geschil onverwijld moet worden
beslecht, moet kiezen tussen een voor hem nadelig uitstel en een onmiddellijk debat
waarvoor de andere partij beter is gewapend, het nieuwe en ter zake dienende stuk uit het
debat kan doen weren, met dien verstande dat zulks enkel door de rechter kan worden
bevolen zonder dat de partijen worden verzocht tegenspraak te voeren over de sanctie en
haar toepassingsvoorwaarden9.
Het is dus belangrijk elk misbruik en elk gebrek aan loyaliteit waardoor de tegenpartij
beknot wordt in de uitoefening van haar recht van verdediging, te bestraffen door het
weren uit het debat van een nieuw en ter zake dienend stuk dat, zonder enige billijke
reden, wordt overgelegd op een tijdstip waarop elk wederantwoord onmogelijk is10.
Overigens kan het bepalen van de rechtsdag op verzoek van eiser op een datum dichtbij
de datum waarop de conclusie van de tegenpartij is overgelegd, terwijl eiser op zijn
verzoek geen conclusie meer kan neerleggen, niet tot gevolg hebben dat op zichzelf het
neerleggen door de andere partij van stukken die voor eiser nieuw zijn, wanneer die
stukken ter zake dienend zijn, dat wil zeggen dat ze rechtstreeks de zaak betreffen de
rechterlijke beslissing kunnen beïnvloeden, verboden wordt.
9 Zie DE LEVAL, o.c., p. 98.
10 Zie concl. adv.-gen. PIRET Cass. 31 okt. 1991, A.R. 9096, in Bull. en Pas. 1991, nr. 123; zie ook
Cass. 22 nov. 1991, A.R. 7550, nr. 156 en 14 febr. 1992, A.R. 7211, nr. 311.
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Het bestreden arrest dat drie stukken uit het dossier van eiseres die volgens verweerder
nieuw zijn en waarop hij niet heeft kunnen antwoorden, uit het debat weert op grond dat
de beschikking tot bepaling van de termijnen om conclusie te nemen geen termijn bepaalt
voor het wederantwoord van verweerder, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht omdat, in die onderstelling, art. 748, §2, Ger. W. een procedure instelt die het voor
verweerder mogelijk maakt zijn recht van verdediging uit te oefenen.
Het niet toepassen van voornoemd artikel en bijgevolg de beslissing om de nieuwe
stukken te weren zijn dus bijgevolg alleen naar recht verantwoord als het arrest oordeelt
dat het uitstellen van het debat nadelig was voor verweerder omdat het geschil onverwijld
een oplossing behoefde, en dat eiseres opzettelijk en foutief de nieuwe en ter zake
dienende stukken op de laatste dag van de haar toebedeelde termijn had overgelegd, om
de rechtspleging te vertragen en, aldus, verweerder schade toe te brengen.
Het bestreden arrest verantwoordt evenmin zijn beslissing naar recht op grond van de
reden die hieruit is afgeleid dat die beschikking niet voorziet in de mogelijkheid om
nieuwe stukken neer te leggen, na te hebben vastgesteld dat die beschikking enkel aan
eiser een termijn heeft toegestaan om een conclusie neer te leggen en mede te delen die
verstreek op 3 augustus 2001.
Wanneer er dienaangaande geen beschikking is regelt art. 740 Ger.W. immers dat
probleem; bovendien kan de rechter van de instaatstelling enkel een tijdschema bepalen,
dat wil zeggen een kalender voor de uitwisseling van de conclusies en/of voor de bepaling
van de rechtsdag.
Besluit: vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0511.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 13 augustus 2001 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 736 tot 740, en inzonderheid 736, tweede lid, in fine, 743, inzonderheid
tweede lid, 747, inzonderheid §2, en 748 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht dat de rechter geen geschil mag opwerpen dat de
openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het bestaan hebben uitgesloten, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet tot voortzetting van de arresten van 10 december 1996, 10 november 1997, 27 januari 1998, 11 mei 1998, 26 februari 2000, 24 oktober
2000 en 21 december 2001, over verweerders vordering "tot veroordeling van (eiseres) tot
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het betalen van een dwangsom van 10.000 BEF per dag waarop het gemeenschappelijk
kind Geoffroy niet wordt aangeboden", nu de partijen, die gescheiden zijn op de datum
van de uitspraak van het bestreden arrest, bij de inleiding van de zaak voor de eerste rechter in een echtscheidingsgeding verwikkeld waren, en het arrest van 24 oktober 2000 voor
recht had gezegd dat het kind Geoffroy, dat bij een vroegere beslissing onder bewaring
van eiseres was gesteld "in de woonplaats (van verweerder) of in de hoofdverblijfplaats of
in de 'vakantiewoning' van diens ouders mag worden gehuisvest (...)" een weekend op
twee en gedurende een deel van de schoolvakantie en had beslist "dat in de huidige omstandigheden, (eiseres) niet tot een dwangsom dient te worden veroordeeld" als straf voor
haar weigering om het kind aan verweerder af te geven, wat hij vroeg, en vervolgens eiseres veroordeelt "tot een dwangsom van 10.000 BEF per weigering om het kind Geoffroy
aan te bieden volgens de modaliteiten van huisvesting die zijn bepaald in het arrest van 24
oktober 2000 en die met instemming (van verweerder) zijn aangepast met betrekking tot
het uur waarop het kind moet worden aangeboden".
Een beschikking van 23 juli 2001 van de voorzitter van de vakantiekamer van het hof
van beroep, had met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, op verzoekschrift van verweerder dat op 29 juni 2001 ter griffie van het hof van beroep was
neergelegd en steunde op "nieuwe en ernstige feiten", eiseres toegestaan om uiterlijk op 3
augustus 2001 te concluderen.
Eiseres heeft op 3 augustus 2001 haar conclusie neergelegd.
In een "zittingsnota" die is neergelegd op de zitting van 6 augustus 2001, waarop de
zaak bij beschikking van 23 juli 2001 was vastgesteld en gepleit, heeft verweerder gevraagd dat drie nieuwe stukken die eiseres samen mat haar conclusie op 3 augustus 2001
heeft overgelegd en die zijn ingeschreven onder de nummers 2, 18 en 24 van het dossier
van eiseres, uit het debat zouden worden geweerd, op grond dat die overlegging "het voor
(verweerder) onmogelijk maakte voldoende kennis te nemen van die stukken om daarop
te kunnen antwoorden gelet op de rechtsdag op 6 augustus 2001 die in geen geval kan
worden verdaagd" en dat eiseres "helemaal niet aantoont dat zij de nieuwe stukken onmogelijk voor 3 augustus 2001 kon overleggen".
Het arrest willigt die vordering van verweerder in en weert die stukken uit het debat om
volgende redenen :
"Overwegende dat de beschikking van rechtsdagbepaling van 23 juli 2001 op grond
van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, 'aan (eiseres) een termijn verleent om een
conclusie neer te leggen en over te leggen die verstrijkt op 3 augustus 2001';
Dat die beschikking niet in de mogelijkheid voorziet om nieuwe stukken over te leggen
noch in een termijn voor wederantwoord voor (verweerder);
Overwegende dat de stukken met de nummers 2, 18 en 24 van het dossier van (eiseres)
waarop (verweerder) niet heeft kunnen antwoorden, bijgevolg uit het debat moeten worden geweerd".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Verweerder voerde in zijn zittingsnota die hij op de zitting van 6 augustus 2001 heeft
neergelegd, helemaal niet aan dat de beschikking van 23 juli 2001 van de voorzitter van
de vakantiekamer van het hof van beroep met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, omdat zij "noch voorzag in de mogelijkheid om nieuwe stukken neer te
leggen noch in een termijn voor wederantwoord (voor verweerder)" eiseres verbood de litigieuze stukken neer te leggen wanneer zij hem de jure verbood daarover uitleg te geven,
maar alleen betoogde dat hij de facto niet in staat was geweest "voldoende kennis te nemen van die stukken om daarop te kunnen antwoorden", wegens de korte tijdspanne waar-
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over hij kon beschikken, aangezien de zaak noodzakelijkerwijze bepaald was en behandeld diende te worden op de zitting van 6 augustus 2001, en eiseres niet aantoonde dat zij
die stukken niet vroeger had kunnen overleggen.
Daaruit volgt dat het arrest door de litigieuze stukken uit het debat te weren om de bovenvermelde redenen dat de beschikking van 23 juli 2001 "noch voorzag in de mogelijkheid om nieuwe stukken neer te leggen noch in een termijn voor wederantwoord (voor
verweerder)" de oorzaak van verweerders vordering heeft miskend en een geschil heeft
opgeworpen dat de openbare orde niet raakte en waarvan het bestaan door de partijen is
uitgesloten (miskenning van het beschikkingsbeginsel) en, door eiseres niet de gelegenheid te bieden uitleg te geven over de draagwijdte die hij aldus aan de beschikking van 23
juni 2001 hechtte, het recht van verdediging van eiseres heeft miskend (miskenning van
het algemeen beginsel van het recht van verdediging).
2. Tweede onderdeel
Een partij heeft in de regel het recht om stukken tegelijk over te leggen met alle conclusies die zij wettig mag overleggen en neerleggen krachtens een beschikking die met toepassing van artikel 746, §2, van het Gerechtelijk Wetboek is genomen, zonder dat die beschikking een dergelijke overlegging uitdrukkelijk moet toestaan en zulks geldt zelfs als
de overgelegde stukken nieuw zijn en de beschikking de andere partij niet toestaat na die
overlegging conclusies neer te leggen.
Enerzijds staat artikel 748, §1, van het Gerechtelijk Wetboek een partij immers toe een
conclusie neer te leggen na het verstrijken van de termijn bepaald in een in artikel 747, §
2, bedoelde beschikking, op voorwaarde dat zulks "met instemming van de andere partij"
gebeurt, en, anderzijds, kan de rechter, als blijkt dat de overlegging van nieuwe stukken
het recht van verdediging van de andere partij miskent, op de zitting aan die partij een
recht van wederantwoord verlenen, bij afwijking van de beschikking tot regeling van de
rechtspleging, of, bij gebreke daarvan, daartoe de heropening van het debat bevelen na de
zaak in beraad te hebben genomen.
Daaruit volgt dat het arrest dat de stukken die eiseres [samen] met haar laatste conclusie
heeft neergelegd, uit het debat weert op grond dat de beschikking tot regeling van de
rechtspleging "niet voorziet in de mogelijkheid om nieuwe stukken neer te leggen noch in
een termijn voor wederantwoord" voor verweerder, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 736 tot 740, en inzonderheid 736, tweede lid, in fine,
743, inzonderheid tweede lid, 747, inzonderheid §2, en 748 van het Gerechtelijk Wetboek
en miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de beschikking van rechtsdagbepaling van 23 juli 2001 op grond van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek, aan
(eiseres) een termijn verleent om een conclusie neer te leggen en over te leggen
die verstrijkt op 3 augustus 2001" en dat eiseres die termijn heeft in acht genomen;
Overwegende dat uit de artikelen 736, 740 en 743 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de partijen hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen;
Dat van die regel niet wordt afgeweken wanneer de rechter, met toepassing
van artikel 747, §2, van dat wetboek, termijnen heeft bepaald om te concluderen;
Overwegende dat het arrest beslist drie stukken die eiseres tegelijk met haar
conclusie heeft overgelegd uit het debat te weren enkel op grond dat de bewuste
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beschikking "niet voorziet in de mogelijkheid om nieuwe stukken neer te leggen
noch in een termijn voor een wederantwoord voor (verweerder)"; dat het arrest
aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grief :
Overwegende dat het andere onderdeel van het middel dat tot geen ruimere
vernietiging kan leiden, niet nader hoeft te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het uitspraak doet over de
aanvraag tot inschrijving op school;
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 Luik.
3 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Wauters.

Nr. 507
1° KAMER - 3 oktober 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 INKOMSTENBELASTINGEN - VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - NIET-BESTAAN VAN EEN
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES – GRONDWETTIGHEID.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 INKOMSTENBELASTINGEN - VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - NIET-BESTAAN VAN EEN
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - GRONDWETTIGHEID.
3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - NIET-BESTAAN VAN EEN RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET - NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE
RECHTEN EN VRIJHEDEN – GRONDWETTIGHEID.
4º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - INKOMSTENBELASTINGEN NIET-BESTAAN VAN EEN RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE
WET - NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN
VRIJHEDEN - GRONDWETTIGHEID.
1º, 2°, 3° en 4° De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien
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in een rechtspraak in twee instanties1. (Artt. 10 en 11 gecoörd. G.W. 1994; artt. 278 tot
286 W.I.B. 1964; artt. 377 tot 385, W.I.B. 1992)
(STAD BRUSSEL T. BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.99.0140.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 juni 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Voorafgaande rechtspleging
In zijn arrest van 18 januari 2001 besliste het Hof de uitspraak aan te houden
tot het Arbitragehof uitspraak zou hebben gedaan over de in het dictum van het
arrest gestelde prejudiciële vraag2.
Het Arbitragehof heeft geantwoord in het arrest nr. 61/2002 van 28 maart
20023.
III. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
IV. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee cassatiemiddelen aan. Voornoemd arrest van 18 januari
2001 heeft geantwoord op het eerste middel en op het eerste onderdeel van het
tweede middel. Het tweede middel is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep verwerpt de voorziening die eiseres heeft ingesteld tegen de beslissing van de gewestelijk directeur der belastingen over haar bezwaarschrift tegen een aanslag in de onroerende voorheffing en doet uitspraak met toepassing van de in de artikelen
278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) vervatte procedureregels; het verklaart zich derhalve bevoegd om over het geschil betreffende die aanslag in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen met toepassing van een procedure waarin
het in de regel aan de belastingplichtige verboden is bezwaren die hij niet aan de directeur
had onderworpen, aan de rechter voor te leggen.
Grieven
De gewestelijk directeur der belastingen of de door hem gemachtigde ambtenaar doet in
de hoedanigheid van bestuurlijke overheid uitspraak over de bezwaarschriften tegen de
aanslagen in de onroerende voorheffing; de bij de artikelen 278 tot 286 en 293 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) geregelde voorziening in belastingzaken is
derhalve het enige jurisdictionele beroep tegen aanslagen in de onroerende voorheffing.
2.1. Eerste onderdeel
1 Arbitragehof, 28 maart 2002, nr. 61/2002, B.S. 18 juni 2002, p. 27789; artt. 377 tot 385 W.I.B.
(1992) vóór de wijziging ervan bij de W. van 15 maart 1999.
2 Cass. A.R. F.99.0140.F, 18 jan. 2001, nr. 35, met concl. O.M.
3 Arbitragehof nr. 61/2002, 28 maart 2002, B.S. 18 juni 2002, 27789.
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Nu artikel 278, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de
mogelijkheid beperkt om in het kader van dat beroep nieuwe bezwaren voor te leggen,
ontneemt het, zonder dat daartoe redelijke gronden voorhanden zijn, aan degenen die onroerende voorheffing verschuldigd zijn het voordeel van een volwaardige rechtspraak in
twee instanties dat toekomt zowel aan degenen die belastingen van een analoog economisch belang verschuldigd zijn als aan de overige rechtzoekenden; die bepaling schendt
derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; nu het hof van beroep uitspraak doet
zonder die bepaling buiten toepassing te laten en zonder eiseres ervan op de hoogte te
brengen dat zij nieuwe bezwaren mocht voorleggen zonder gebonden te zijn door de in
die bepaling vervatte beperkingen, schendt het derhalve die grondwettelijke bepalingen.
2.2. Tweede onderdeel
De in de artikelen 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) vervatte procedureregels waarbij het hof van beroep bevoegd wordt verklaard om
van die voorziening kennis te nemen, ontnemen, zonder dat daartoe redelijke gronden bestaan, aan degenen die onroerende voorheffing verschuldigd zijn het voordeel van een
volwaardige rechtspraak in twee instanties dat in de regel toekomt aan degenen die andere
belastingen verschuldigd zijn en aan de overige rechtzoekenden, met inbegrip van de personen die het voorwerp zijn van bestuurshandelingen die, wat de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan betreft, van een andere aard zijn; die bepalingen schenden bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; nu het hof van beroep uitspraak doet met toepassing
van die bepalingen of zich op zijn minst bevoegd verklaart om in eerste en laatste aanleg
uitspraak te doen over het geschil, schendt het derhalve de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

V. Beslissing van het Hof
Over het tweede middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het Hof, alvorens over dit onderdeel uitspraak te doen, in
zijn arrest van 18 januari 2001 aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft
gesteld teneinde te weten of de artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schonden
door niet te voorzien in een volwaardige rechtspraak in twee instanties;
Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 61/2002 van 28 maart
2002 op die vraag ontkennend heeft geantwoord;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Garabedian, Brussel en De Bruyn.
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3° KAMER - 7 oktober 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - ONDERWIJS - VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - PERSONEEL AANWERVING - ONTBREKEN VAN EEN GESCHRIFT - GEVOLG - VERMOEDEN - DRAAGWIJDTE BEPERKT GEVOLG - ARBEIDSPRESTATIE.
2º ONDERWIJS - VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - ARBEIDSOVEREENKOMST BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - PERSONEEL - AANWERVING - ONTBREKEN VAN EEN GESCHRIFT GEVOLG - VERMOEDEN - DRAAGWIJDTE - BEPERKT GEVOLG - ARBEIDSPRESTATIE.
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING ONDERWIJS - VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - TIJDELIJK PERSONEEL - VERSTRIJKEN VAN DE
TERMIJN - LAATSTE DAG VAN HET SCHOOLJAAR - GEVOLG - LATERE ARBEIDSPRESTATIE.
4º ONDERWIJS - VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS - ARBEIDSOVEREENKOMST EINDE - TIJDELIJK PERSONEEL - VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN - LAATSTE DAG VAN HET
SCHOOLJAAR - GEVOLG - LATERE ARBEIDSPRESTATIE.
1º en 2° Het gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs van de
Franse Gemeenschap wordt, bij ontstentenis aan een geschrift, vermoed aangeworven
te zijn in het ambt, de opdracht of de betrekking die hij werkelijk bekleedt; dat vermoeden
heeft evenwel niet tot gevolg dat elke arbeidsprestatie die in een inrichting voor vrij
gesubsidieerd onderwijs verricht wordt, in het kader van die aanwerving wordt
uitgevoerd. (Art. 31, derde lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993)
3º en 4° De regel volgens welke een tijdelijke aanwerving, in een wervingsambt, van een
gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Franse
Gemeenschap, van rechtswege eindigt uiterlijk de laatste dag van het schooljaar tijdens
hetwelk de aanstelling gebeurde, impliceert niet dat elke arbeidsprestatie die door het
betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, in het kader van een nieuwe
aanwerving voor het nieuwe schooljaar uitgevoerd wordt. (Art. 32, § 1, 4° Decr.Fr.Gem. 1
feb. 1993)
(D. T. COLLEGE DU SACRE-COEUR. v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0127.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 16 juni 1998 en 21 december 1999 gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
Ze zijn gesteld als volgt :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 31, 32 en 34 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van
de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs;
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- de artikelen 1149 tot 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 16 juni 1998 wijst eisers vordering tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding en tot schadeloosstelling wegens onrechtmatig ontslag
af en de beide bestreden arresten verwerpen eisers vordering die strekte tot schadeloosstelling wegens de miskenning van de voorrang van rechtswege waarop hij voor het
schooljaar 1994-1995 aanspraak meende te kunnen maken, en zulks op alle gronden die in
het eerste arrest vermeld staan onder de aanhef "IV - Discussie - 1. Niet-wederindienstneming" en "2. Inachtneming van de voorrangsrechten (van eiser) voor het jaar 1994-1995",
en die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en op de in het arrest van 21 december 1999 vermelde grond dat "het arbeidshof het gewezen arrest moet vervolledigen
door alle beschikkingen van het eerste vonnis te bevestigen".
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Krachtens artikel 31 van het in het middel bedoelde decreet wordt het personeelslid dat
een wervingsambt uitoefent, bij gebrek aan een geschreven tekst die uiterlijk bij de aanwerving wordt opgemaakt, geacht in het ambt dat hij werkelijk bekleedt, aangeworven te
worden; de aldus opgemaakte overeenkomst kan alleen eindigen op de in het decreet bepaalde wijzen, namelijk van rechtswege in de gevallen, bedoeld in artikel 32, § 1, of, zoals
in artikel 32, § 2, door opzegging, ter kennis gebracht overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 36 en 38, wegens zware tekortkoming waarvan kennis gegeven wordt overeenkomstig artikel 37, of met wederzijdse instemming; elke beëindiging van de overeenkomst door de inrichtende macht buiten één van die gevallen, levert een fout op waarvoor
hij zowel krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als krachtens
de artikelen 1149 tot 1151 van genoemd wetboek, respectievelijk buitencontractueel en
contractueel aansprakelijk is.
Krachtens artikel 32, § 1, van het decreet eindigt een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt van rechtswege uiterlijk op de laatste dag van het lopende schooljaar tijdens
welke de aanstelling gebeurde; noch dat artikel noch enige andere bepaling van het decreet bepalen dat de tijdelijke onderwijskracht wiens overeenkomst aldus eindigt de bijkomende plicht heeft om nog na 30 juni prestaties te verrichten, zoals het deelnemen aan de
examens en aan de deliberaties van de tweede examenperiode; zulks zou immers tot gevolg hebben dat die prestaties niet zouden kunnen worden beschouwd als de uitvoering
van een nieuwe overeenkomst.
Het bestreden arrest van 16 juni 1998 stelt vast dat "[eiser] op 31 augustus 1994 bij
[verweerster] terugkwam om een overgangsexamen op te stellen en te verbeteren en in de
ochtend van 1 september 1994 terugkwam om aan de deliberatie deel te nemen"; het erkent dat op 31 augustus 1994 geen geschrift is opgemaakt en het stelt niet vast dat de
overeenkomst is geëindigd op één van de op beperkende wijze in artikel 32 van het decreet opgesomde wijzen; niettemin verwerpt het de vordering van eiser die strekte tot het
verkrijgen van schadeloosstelling wegens het zonder opzegging en onrechtmatig beëindigen van haar overeenkomst, op grond dat de prestaties van 31 augustus en 1 september
horen bij het vorige schooljaar en niet kunnen worden beschouwd als een begin van uitvoering van de prestaties voor het schooljaar 1994-1995; het schendt derhalve de artikelen
31 en 32 van het in het middel vermelde decreet alsook de artikelen 1149 tot 1151, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; doordat het bestreden arrest van 16 juni 1998 daaruit
afleidt dat eiser zich niet kan beroepen op de voorrang van rechtswege, aangezien daarvoor een anciënniteit van twee jaar en veertig dagen bij dezelfde inrichtende macht, verdeeld over twee jaar, vereist is, en doordat het bestreden arrest van 21 december 1999 de
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vordering van eiser tot toekenning van schadevergoeding wegens niet-inachtneming van
die voorrang verwerpt, schenden beide arresten artikel 34, § 1, eerste lid, van het decreet
alsook de artikelen 1149 tot 1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
[...]

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, naar luid van artikel 31, eerste lid, van het decreet van de
raad van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1993 houdende het statuut van
de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, uiterlijk
bij de aanwerving in een wervingsambt een geschreven overeenkomst wordt opgemaakt die door beide partijen wordt ondertekend en opgesteld wordt in twee
exemplaren waarvan één aan het personeelslid wordt overhandigd;
Overwegende dat artikel 31, laatste lid, bepaalt dat, bij gebrek aan een geschreven tekst, het personeelslid geacht wordt in het ambt, de opdracht of de betrekking die hij werkelijk bekleedt, aangeworven te worden;
Dat, wanneer het in artikel 31, eerste lid, bedoelde geschrift niet is opgemaakt,
dat vermoeden in de plaats komt van de ontbrekende vermeldingen die dat geschrift krachtens het tweede lid van dat artikel moet bevatten betreffende de aanwijzing van het ambt, de opdracht of de betrekking waarvoor het personeelslid in
dienst genomen wordt; dat de toepassing ervan evenwel veronderstelt dat er is
vastgesteld dat de betrokkene in een wervingsambt is aangeworven overeenkomstig de bepalingen van voormeld decreet;
Dat het vermoeden van artikel 31, laatste lid, van dat decreet niet tot gevolg
heeft dat elke arbeidsprestatie die verricht wordt in een inrichting van het vrij gesubsidieerd onderwijs, uitgevoerd wordt in het kader van een dergelijke aanwerving;
Overwegende dat artikel 32, § 1, 4°, van het decreet van 1 februari 1993, waar
het bepaalt dat een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt van rechtswege
eindigt uiterlijk op de laatste dag van het lopende schooljaar tijdens welke de
aanstelling gebeurde, niet impliceert dat elke arbeidsprestatie die door het betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, geschiedt ter uitvoering van
een nieuwe overeenkomst voor het nieuwe schooljaar;
Overwegende dat het bestreden arrest van 16 juni 1998 vaststelt dat "de partijen op 1 september 1993 een overeenkomst [hebben ondertekend] waarbij eiser
een tijdelijke aanstelling kreeg ter vervanging van een afwezig [...]
personeelslid", dat "op 30 juni 1994 door [verweerster] een attest [is] opgemaakt
waarin wordt vermeld dat de overeenkomst eindigt op 30 juni 1994", dat "[eiser]
op 31 augustus 1994 terugkwam [...] om een overgangsexamen op te stellen en te
verbeteren en in de ochtend van 1 september 1994 terugkwam om aan de deliberatie deel te nemen" en, impliciet doch onmiskenbaar, dat hij nadien niet meer op
school is verschenen;
Dat het arrest op grond van die vaststellingen beslist dat de door eiser op 31
augustus en 1 september 1994 verrichte arbeidsprestaties "kennelijk horen bij die
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[welke zijn] verricht tijdens het voorbije schooljaar" en geen "begin van uitvoering zijn van prestaties voor het jaar 1994-1995";
Dat het arrest aldus de beslissing dat te dezen geen wederindienstneming van
eiser voor het komende schooljaar kan worden vastgesteld naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
[...]
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 509
3° KAMER - 7 oktober 2002

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - OPDRACHTEN ALGEMENE OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - VREEMDELINGEN REGULARISATIE - NIET-VERWIJDERING - GEVOLG.
2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - REGULARISATIE - NIETVERWIJDERING - GEVOLG.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VREEMDELINGEN - REGULARISATIE - GEEN
TERUGWERKENDE KRACHT.
1º en 2° De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in
artikel 57, § 1, eerste lid O.C.M.W.-wet geldt niet voor een vreemdeling tegen wie er niet
feitelijk kan worden overgegaan tot verwijdering van het grondgebied krachtens artikel 14
van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 1.
(Art. 23 G.W. 1994; artt. 1 en 57, § 2, eerste lid O.C.M.W.-wet; artt. 14 en 15 Wet 22 dec.
1999)
3º Artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf
van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het
Rijk, dat van kracht is geworden op 10 januari 2000, heeft geen terugwerkende kracht.
(Art. 14 Wet 22 dec. 1999)
(O.C.M.W. Hoei T. B. e.a.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak het volgende gezegd
(vertaling):
1 Zie concl. O.M.
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1. In het arrest dat het Hof op 10 september 2001 in deze zaak gewezen heeft, heeft het
Hof beslist - ik citeer - "dat de vraag rees of (artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet), dat van
toepassing zou zijn op vreemdelingen die niet wettig van het Belgisch grondgebied
kunnen verwijderd worden, geen schending inhoudt van de grondwettelijke beginselen
van gelijkheid en non-discriminatie (en) dat (derhalve) aan het Arbitragehof (een)
prejudiciële vraag diende te worden gesteld"2.
"Dat van toepassing zou zijn". Dat zijn de woorden die het Hof in zijn arrest heeft
gebruikt. Anders gezegd, het Hof heeft niet beslist dat artikel 57, § 2, eerste lid,
O.C.M.W.-wet te dezen van toepassing was; het Hof heeft enkel een prejudiciële vraag
gesteld aan het Arbitragehof, uitgaande van de veronderstelling dat die bepaling te dezen
van toepassing zou zijn. Het staat het Hof dus nog altijd thans vrij uit te gaan van een
andere veronderstelling, temeer daar het Arbitragehof zelf op de prejudiciële vraag van
het Hof het volgende heeft geantwoord in zijn arrest van 17 januari 2002, nr. 15/2002:
"Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten van 30 december 1992 en 15 juli
1996, schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in de interpretatie dat het recht
op maatschappelijke dienstverlening beperkt wordt tot dringende medische hulp voor de
illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie
heeft ingediend op grond van de wet van 22 december 1999, zolang zijn verblijf niet is
geregulariseerd"3.
2. In verschillende arresten van 17 juni 2002, onder meer in het arrest dat het Hof
gewezen heeft in de zaak met algemeen rolnummer S.01.0148.F is het Hof precies
uitgegaan van een andere veronderstelling, het heeft precies gekozen voor een andere
uitlegging van artikel 57, § 2, O.C.M.W.-wet4. Het heeft beslist dat de beperking van het
recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in artikel 57, §2, eerste lid,
O.C.M.W.-wet, niet geldt voor een vreemdeling die niet materieel van het grondgebied
kan worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende
de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend
op het grondgebied van het Rijk.
3. -De rechtszekerheid gebiedt dat in deze zaak voor dezelfde oplossing wordt gekozen.
Enerzijds verandert artikel 15 van de wet van 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op
het grondgebied van het Rijk niets aan de oplossing.
Anderzijds sluit artikel 28 Wet Arbitragehof die oplossing niet uit. Dat artikel bepaalt
enkel dat het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk ander
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het geschil naar
aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld zich moeten voegen naar
het arrest van het Arbitragehof. Ik zie immers werkelijk niet in waarom het Hof op grond
van bovenstaande redenering een beslissing zou wijzen die in strijd is met het
bovengenoemde arrest dat het Arbitragehof in deze zaak gewezen heeft.
De omstandigheid ten slotte dat voormelde uitlegging van artikel 57, § 2, eerste lid,
O.C.M.W.-wet, zoals zij vervat ligt in de arresten van het Hof van 17 juni 2002, in
samenhang met artikel 15 van de wet van 22 december 1999 tot gevolg zou kunnen
hebben dat de maatschappelijke hulp met terugwerkende kracht zou moeten worden
verleend stoort mij persoonlijk niet; die omstandigheid is slechts het gevolg van het
toepassingsgebied van de wet van 22 december 1999, zoals de wetgever dit heeft
2 Cass., 10 sept. 2001, A.R. S.00.0165.F, nr. 452.
3 Arbitragehof, 17 jan. 2002, nr. 15/2002, B.S. 26 maart 2002, p. 12397; vgl. Arbitragehof 5 juni
2002, nr. 89/2002, B.S. 13 aug. 2002, p. 34887.
4 Cass., 17 juni 2002, A.R. S.01.0148.F, nr. 365, met concl. O.M.
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omschreven in artikel 15 van laatstgenoemde wet betreffende de aan de vreemdeling
gelaten keuze van de procedure.
4.Derhalve ben ik van mening:
1) dat de drie eerste onderdelen van het tweede middel falen naar recht;
2) dat het subsidiair aangevoerde vierde en vijfde onderdeel van het tweede middel niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang, daar die onderdelen gericht zijn tegen ten
overvloede gegeven overwegingen van het bestreden arrest.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0165.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 juni 2000 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
II. Voorafgaande rechtspleging
In het arrest van 10 september 2001 heeft het Hof aan het Arbitragehof een
prejudiciële vraag gesteld.
In het arrest nr. 15/2002 van 17 januari 2002 heeft het Arbitragehof voor recht
gezegd dat artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten van 30
december 1992 en 15 juli 1996, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt, in de interpretatie dat het recht op maatschappelijke dienstverlening beperkt wordt tot dringende medische hulp voor de illegaal op het grondgebied verblijvende vreemdeling die een aanvraag tot regularisatie heeft ingediend op
grond van de wet van 22 december 1999, zolang zijn verblijf niet is geregulariseerd.
III. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
IV. Cassatiemiddelen
Eiser heeft twee middelen aangevoerd.
In het arrest van 10 september 2001 heeft het Hof geantwoord op het eerste
middel.
Het tweede middel is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 57, § 2, inzonderheid eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15 juli
1996;
- de artikelen 6, eerste lid, en 9, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- de artikelen 2, 9, 14 en 15 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regulari-
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satie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen op het grondgebied van
het Rijk;
- artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de verweerders, die van Bosnische nationaliteit zijn, voor
de eerste maal in België hadden verbleven van 1994 tot 1997; dat hun tijdens dat eerste
verblijf maatschappelijke dienstverlening was verstrekt, vooreerst door eiser en vervolgens door het O.C.M.W. van Watermaal-Bosvoorde; dat de verweerders verklaren in oktober 1997 België te hebben moeten verlaten teneinde de lichamen van hun tijdens de oorlog vermoorde familieleden te identificeren en zij daarna in de onmogelijkheid hadden
verkeerd snel naar België terug te keren; dat de verweerders "in april 1998 zijn geschrapt
van de registers van de gemeente Bosvoorde; dat zij in juli 1999 naar België zijn kunnen
terugkeren met behulp van visa die (verweerster) van de ambassade in Duitsland en (verweerder) van de ambassade in Frankrijk hadden gekregen en dat ze zich opnieuw te Hoei
hebben gevestigd bij landgenoten; dat zij (eiser) om hulp hebben gevraagd, te meer daar
de personen die hun onderdak boden, België verlieten; (...) dat het door (de verweerders)
ingediende dossier onder meer hun verklaring van aankomst op het grondgebied van de
gemeente Hoei op 15 juli 1985 bevat, alsook attesten waaruit blijkt dat ze aanvragen hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 en attesten waaruit blijkt dat ze regularisatieaanvragen hebben ingediend op 20 januari 2000
(...); dat (de verweerders) België zijn binnengekomen in het bezit van paspoorten en visa
die voldeden aan de wettelijke voorschriften; dat zij in het bezit zijn van bijlagen 3; dat zij
nooit het bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten; dat zij een aanvraag om
humanitaire redenen hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van
15 december 1980; dat zij tevens regularisatieaanvragen hebben ingediend op 20 januari
2000" en dat de verweerders "aan de eerste rechters verwijten dat ze hun de maatschappelijke dienstverlening hebben geweigerd op grond dat zij illegaal in België verblijven, ofschoon zij van oordeel zijn dat zij voldoen aan de voorwaarden voor een rechtmatig verblijf, daar zij niet het bevel hebben kregen om het grondgebied te verlaten en een aanvraag hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december
1980", wijzigt het arrest het vonnis van de arbeidsrechtbank, dat, alvorens uitspraak te
doen over het beroep van de verweerders tegen de door eiser op 7 en 21 september 1999
genomen administratieve beslissingen waarbij de door de verweerders op 26 augustus
1999 ingediende aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening eerst was geschorst en
daarna verworpen, aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag had gesteld over de grondwettigheid van artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en "veroordeelt (eiser) om (aan de verweerders)
maatschappelijke dienstverlening te verstrekken tot beloop van het bestaansminimum tegen het tarief voor gezinshoofden en dit vanaf de datum van de aanvraag"; het arrest beslist aldus op grond "dat uit (de) (in de uiteenzetting van de feiten herhaalde) opsomming
kan worden afgeleid dat (de) (door de verweerders respectievelijk op grond van artikel 9,
derde lid, van de wet van 15 december 1980 en van de wet van 22 december 1993) ingediende aanvragen thans in behandeling zijn; (dat de verweerders) in het bezit zijn van bijlagen 3 waardoor zij in het land mogen verblijven en dat hun nooit het bevel is gegeven
het grondgebied te verlaten; dat in de huidige stand van het onderzoek van het dossier en
de overgelegde stukken dus kan worden aangenomen dat (de verweerders) rechtmatig in
het land verblijven; dat zulks te meer het geval is, nu artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen bepaalt dat er gedurende de behandeling van de aanvragen niet feitelijk zal wor-
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den overgegaan tot verwijdering tot de dag van de beslissing, tenzij bij aantasting van de
openbare orde of de nationale veiligheid of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt
aan de gestelde voorwaarden; dat (een commentator) het volgende schrijft : 'de wet biedt
dus in afwachting van een beslissing aan de regularisatieaanvragers een soort van bescherming tegen verwijdering van het grondgebied. Er wordt hun geen verblijfsvergunning toegekend, maar de Staat verbindt zich ertoe een voordien ter kennis gebrachte maatregel tot
verwijdering niet uit te voeren of een vreemdeling die altijd clandestien in België verbleven heeft niet uit te wijzen'; dat (de verweerders) te dezen in het bezit zijn van een geldige
verblijfsvergunning en bovendien aanspraak kunnen maken op het bepaalde in artikel 14;
(...) dat een ander gevolg van de regularisatieaanvraag vermeld staat in artikel 15 van de
wet : indien de op humanitaire redenen gebaseerde regularisatieaanvraag reeds was ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, dient ze automatisch voor onderzoek te worden gestuurd naar de Commissie voor regularisatie, behoudens aangetekend schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken binnen vijftien dagen na de bekendmaking van de wet in het Staatsblad; dat (de verweerders) in dat geval
verkeren en dat zij geen aangetekende brief hebben gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken; (...) dat de op 17 februari 1994 gewijzigde Grondwet een beginsel bevat
volgens hetwelk 'ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden'; dat artikel 1 van
de wet van 8 juli 1976 dat recht toekent aan elke persoon die zich op Belgisch grondgebied bevindt; dat zulks het geval is met (de verweerders) en dat niet wordt betwist dat zij
van het Rode Kruis, met name van vrijwilligers, hulp krijgen in de vorm van onderdak en
voedselpaketten; dat (de verweerders) dus reeds bij de indiening van hun aanvraag voldeden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor maatschappelijke dienstverlening; dat het (arbeids)hof beslist dat dit recht zo nodig kracht wordt bijgezet door de indiening van regularisatieaanvragen; dat elke indiener van een regularisatieaanvraag immers, in zoverre hij zich op Belgisch grondgebied bevindt, onder meer om zijn aanvraag
te kunnen staven, in de voorwaarden moet verkeren om een menswaardig leven te leiden;
dat, aangezien de overige voorwaarden, waaronder een vast verblijf, een bewezen staat
van behoeftigheid, vervuld zijn, de maatschappelijke dienstverlening dient te worden verstrekt; dat zulks het geval is, te meer daar de stopzetting van de hulp in het geval dat een
bevel om het grondgebied te verlaten was gegeven, tot doel had de betrokkenen ertoe aan
te sporen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten; dat voornoemd
oogmerk niet meer kan worden aangevoerd met de bedoeling de aanvrager de door hem
aangevraagde maatschappelijke dienstverlening te ontzeggen, aangezien hij vóór de beslissing van de minister niet van het grondgebied zal worden verwijderd; dat de aanvrager,
als hij gemachtigd wordt te blijven, moet kunnen overleven; dat bijgevolg (de verweerders), nu ze regelmatig en niet illegaal en onrechtmatig in het land verblijven zoals (eiser)
betoogt, en nu ze op het grondgebied in een staat van behoeftigheid verkeren die niet
wordt betwist, aanspraak moeten kunnen maken op maatschappelijke dienstverlening tot
beloop van het bestaansminimum tegen het tarief voor gezinshoofden; dat het (arbeids)hof
te dezen niet het argument onderzoekt dat gegrond was op overmacht en de onmogelijkheid om naar hun land terug te keren; dat die gegevens tezamen met de regularisatieaanvraag zullen worden onderzocht en in die fase van de procedure niets kunnen veranderen
aan de toekenning van de rechten die reeds waren verkregen op grond van de reeds hierboven onderzochte argumenten".
Grieven
De considerans volgens welke de verweerders "regelmatig en niet illegaal en onrechtmatig in het land verblijven zoals (eiser) betoogt", betekent in het licht van de processtukken en de motivering van het arrest in haar geheel dat de verweerders regelmatig het Belgisch grondgebied zijn binnengekomen in juli 1999 met behulp van door ambassades afgegeven visa, dat zij van het gemeentebestuur van Hoei op 15 juli 1999 de verblijfsvergunning hebben gekregen die wordt bedoeld in artikel 20 en in bijlage 3 van het konink-
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lijk besluit van 8 oktober 1981 ter uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna het uitvoeringsbesluit van de wet van 1980 genaamd); de verblijfsvergunning die gewoonlijk met de woorden "bijlage 3" wordt aangeduid, blijft maximum
drie maanden geldig; de verweerders zijn door de minister of diens gemachtigde niet gemachtigd om in het Rijk te verblijven na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn die
in hun "bijlage 3" is bepaald, maar zij hebben met dat doel een aanvraag ingediend op
grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna "de vreemdelingenwet van 1980"); die aanvraag is krachtens artikel 15 van de wet van
22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (hierna "de regularisatiewet van 1999") automatisch omgezet in een regularisatieaanvraag en zij was op de dag
van de uitspraak van het arrest nog altijd "in behandeling"; zij hebben kennelijk nieuwe
regularisatieaanvragen ingediend op 20 januari 2000 en er was op de dag van de uitspraak
van het arrest over die aanvragen nog geen beslissing genomen; die considerans betekent
daarentegen niet dat de verweerders in het bezit zouden zijn geweest van een door een bevoegde overheid afgegeven verblijfsvergunning die gedurende het gehele tijdvak vanaf de
indiening van de aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening op 26 augustus 1999 tot
de dag van de uitspraak van het arrest geldig zou zijn gebleven.
2.1. Eerste onderdeel,
(I) artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna "de organieke O.C.M.W.-wet"), gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 bepaalt dat, "in afwijking van de andere bepalingen van
de wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt is tot het
verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die illegaal
in het Rijk verblijft"; de vreemdeling die rechtmatig het nationale grondgebied is binnengekomen en van het gemeentebestuur van de plaats van aankomst de in artikel 20 van het
uitvoeringsbesluit van de vreemdelingenwet van 1980 bedoelde verblijfsvergunning die
niet langer dan drie maanden geldig blijft, heeft gekregen, wordt "een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft", in de zin van het bovenaangehaalde artikel 57, § 2, eerste lid,
van de organieke O.C.M.W.-wet, wanneer hij België niet heeft verlaten bij het verstrijken
van de geldigheidsduur van die verblijfsvergunning; hij blijft een illegaal in het land verblijvende vreemdeling in de zin van die bepaling zolang hij van de minister of diens gemachtigde geen nieuwe verblijfsvergunning heeft gekregen overeenkomstig de vreemdelingenwet van 1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet; behoudens het in artikel 57, § 2,
vierde lid, bedoelde geval (dat zich te dezen niet voordoet), maakt het voor de toekenning
van het recht op maatschappelijke dienstverlening geen verschil uit of aan de vreemdeling
die niet in het bezit is van een nog geldige verblijfsvergunning al dan niet het bevel om
het grondgebied te verlaten ter kennis is gebracht; a fortiori doet de vraag of een dergelijk,
aan de betrokkene ter kennis gebracht bevel verbindend of uitvoerbaar is, niet terzake; de
vreemdeling valt al op grond van het enkele feit dat hij niet in het bezit is van een nog geldige verblijfsvergunning onder toepassing van het bovenvermelde artikel 57, § 2, eerste
lid, van de organieke O.C.M.W.-wet; de betrokkene blijft een illegaal in het land verblijvende vreemdeling in de zin van voormeld artikel 57, § 2, eerste lid, zelfs nadat hij ofwel
een verblijfsvergunning heeft aangevraagd op grond van artikel 9, derde lid, van de
Vreemdelingenwet van 1980, ofwel een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond
van de regularisatiewet van 1999, ofwel een aanvraag heeft ingediend, die oorspronkelijk
gegrond was op artikel 9, derde lid, van de vreemdelingenwet van 1980 maar achteraf in
een regularisatieaanvraag is omgezet krachtens artikel 15 van de regularisatiewet van
1999; de vreemdeling wiens oorspronkelijke verblijfsver-gunning of "bijlage 3" verstreken is kan bijgevolg, (onder voorbehoud van "dringende medische hulp"), geen aanspraak
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maken op maatschappelijke dienstverlening zolang niet gunstig is beschikt op één van de
bovenvermelde aanvragen.
(II) de geldigheidsduur van de "bijlage 3" die, blijkens de vaststellingen van het arrest,
aan de verweerders is afgegeven op 15 juli 1999, is te dezen verstreken op een in het arrest niet nader bepaalde datum, maar uiterlijk op 15 oktober 1999; noch op de aanvraag
die oorspronkelijk door de verweerders was ingediend op grond van artikel 9, derde lid,
van de vreemdelingenwet van 1980 (welke aanvraag achteraf in een regularisatieaanvraag
is omgezet krachtens artikel 15 van de regularisatiewet van 1999), noch op de op 20 januari 2000 ingediende regularisatieaanvragen was gunstig beschikt op de dag van de uitspraak van het bestreden arrest; daaruit volgt dat de verweerders vanaf een in het arrest
niet nader genoemde datum, maar uiterlijk vanaf 15 oktober 1999 "vreemdelingen waren
die illegaal in het Rijk verbleven", in de zin van artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet en dat zij dus, met uitzondering van dringende medische hulp, geen
aanspraak konden maken op enige maatschappelijke dienstverlening vanwege eiser; nu
het arrest eiser veroordeelt om aan de verweerders maatschappelijke dienstverlening te
verstrekken tot beloop van het bestaansminimum tegen het tarief voor gezinshoofden,
schendt het derhalve artikel 57, § 2, inzonderheid eerste lid, van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de
wet van 15 juli 1996 alsook de artikelen 6, eerste lid, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen en 20 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
2.2. Tweede onderdeel
Artikel 9, tweede lid, van de vreemdelingenwet van 1980 bepaalt dat, behoudens de in
een wet bepaalde afwijkingen, de machtiging om in het Rijk langer dan drie maanden te
verblijven "door de vreemdeling moet aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke
of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in
het buitenland"; voornoemd artikel 9, derde lid, bepaalt evenwel dat "die machtiging in
buitengewone omstandigheden door de vreemdeling kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij verblijft; deze zendt ze over aan de Minister of aan diens
gemachtigde"; dat derde lid bepaalt dus enkel onder welke voorwaarden de aanvraag van
een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden in België kan worden ingediend; de
indiening van een dergelijke aanvraag wijzigt het statuut van de betrokken vreemdeling
niet; als de vreemdeling ten tijde van de indiening van die aanvraag niet in het bezit is van
een geldige verblijfsvergunning, blijft hij een illegaal in het land verblijvende vreemdeling, zolang op die aanvraag niet gunstig is beschikt; nu het arrest de beslissing dat het
verblijf van de verweerders "rechtmatig is" hierop grondt dat de verweerders een aanvraag
hebben ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de vreemdelingenwet van 15 december 1980, verbindt het bijgevolg aan voormelde aanvraag gevolgen die ze wettelijk
niet kan hebben (schending van artikel 9, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen); het arrest heeft uit de omstandigheid dat de verweerders een dergelijke aanvraag hadden ingediend niet wettig kunnen afleiden dat ze niet onder toepassing vielen van artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet
(schending van de artikelen 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15
juli 1996 en artikel 9, inzonderheid derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen).
2.3. Derde onderdeel
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Artikel 2 van de regularisatiewet somt de vier categorieën van vreemdelingen op die,
op voorwaarde dat ze op 1 oktober 1999 reeds daadwerkelijk in België verbleven, een
aanvraag tot regularisatie van hun verblijf kunnen indienen volgens de bij die wet bepaalde procedure; artikel 14 van voornoemde wet bepaalt dat "behalve voor maatregelen tot
verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare orde of de nationale veiligheid, of
tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 9, er
niet feitelijk zal worden overgegaan tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag
en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12";
dat artikel beperkt zich ertoe de uitvoerbare kracht op te schorten van een bevel om het
grondgebied te verlaten dat ter kennis gebracht is aan de vreemdeling die een aanvraag
heeft ingediend op grond van de bepalingen van de wet; artikel 14 heeft evenwel niet tot
gevolg dat het verblijf van de vreemdeling die niet in het bezit is van een nog geldige verblijfsvergunning wettig wordt; nu het arrest de beslissing dat het verblijf van de verweerders rechtmatig was, grondt op de overweging dat ze "aanspraak konden maken op het bepaalde in artikel 14", verbindt het bijgevolg aan het feit dat een regularisatieaanvraag is
ingediend op grond van de regularisatiewet van 1999 gevolgen die een dergelijke aanvraag krachtens de wet niet heeft (schending van de artikelen 2, 9, 14 en 15 van de wet
van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk); het arrest heeft de
beslissing dat de verweerders niet illegaal in het land verbleven in de zin van artikel 57, §
2, eerste lid, van de organieke O.C.M.W.-wet niet wettig kunnen gronden noch op de omstandigheid dat de oorspronkelijke aanvraag die de verweerders hadden ingediend op
grond van artikel 9, derde lid, van de vreemdelingenwet van 1980, krachtens artikel 15
van de regularisatiewet van 1999 was omgezet in een regularisatieaanvraag, noch op de
omstandigheid dat de verweerders op 20 januari 2000 regularisatieaanvragen hadden ingediend (schending van artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van 15
juli 1996 en van de artikelen 2, 9, 14 en 15 van de wet van 22 december 1999 betreffende
de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend
op het grondgebied van het Rijk).
...

V. Beslissing van het Hof
Wat de eerste drie onderdelen betreft :
Overwegende dat artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat ieder het
recht heeft een menswaardig leven te leiden;
Dat, volgens het tweede lid van dat artikel, de wet daartoe, rekening houdende
met de overeenkomstige wettelijke plichten, de economische, sociale en culturele
rechten waarborgt, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepaalt;
Dat artikel 23, derde lid, het recht op sociale bijstand uitdrukkelijk vermeldt
onder de aldus gewaarborgde sociale rechten;
Overwegende dat de maatschappelijke dienstverlening, die, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, precies tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, krachtens het tweede lid van dat artikel, onder de door deze wet bepaalde
voorwaarden, verzekerd wordt door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
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Overwegende dat artikel 57, § 2, eerste lid, van die wet, gewijzigd bij artikel
65 van de wet van 15 juli 1996, bepaalt dat, in afwijking van de andere bepalingen van deze wet, de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt is tot het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat
om een vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft;
Dat de wetgever, teneinde het beleid betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen niet te hinderen, met die bepaling waarbij hij gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de
voorwaarden voor de uitoefening van het recht op maatschappelijke dienstverlening vast te stellen, tot doel had de aldaar bedoelde vreemdelingen te ontmoedigen om nog langer in België te verblijven;
Overwegende dat artikel 2 van de wet van 22 december 1999 betreffende de
regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, die van kracht is geworden op 10 januari 2000, de categorie van vreemdelingen opsomt die wegens het feit dat ze op 1
oktober 1999 daadwerkelijk in België verbleven, een aanvraag tot regularisatie
van hun verblijf kunnen indienen;
Overwegende dat, krachtens artikel 15 van die wet, de regularisatieaanvragen
op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, waarvoor op de dag van de inwerkingtreding van deze wet, nog
geen beslissing werd genomen krachtens de omzendbrief van 15 december 1998
over de toepassing van artikel 9, derde lid, en de regularisatie van bijzondere situaties, voor onderzoek worden gestuurd naar de Commissie voor regularisatie,
behalve indien de aanvragers binnen vijftien dagen na de bekendmaking van
deze wet, per aangetekende brief gericht aan de bevoegde minister, hun wil te
kennen geven dat zij hun aanvraag behandeld willen zien op grond van artikel 9
van de wet van 15 december 1980;
Overwegende dat artikel 14 van de wet van 22 december 1999 bepaalt dat, behalve voor maatregelen tot verwijdering die gemotiveerd zijn door de openbare
orde of de nationale veiligheid, of tenzij de aanvraag kennelijk niet beantwoordt
aan de voorwaarden bepaald in artikel 9, er feitelijk niet zal worden overgegaan
tot verwijdering tussen de indiening van de aanvraag en de dag waarop een negatieve beslissing wordt genomen met toepassing van artikel 12;
Dat uit die bepaling volgt dat de wetgever, teneinde de door hem aan sommige
categorieën van vreemdelingen toegekende mogelijkheid tot regularisatie van
hun verblijf te verwerkelijken, onder voorbehoud van de door hem bepaalde uitzonderingen, de tenuitvoerlegging voor de duur van de behandeling van de aanvraag van elke maatregel tot verwijdering, die anders wegens de toestand van die
vreemdelingen gerechtvaardigd zou zijn geweest, verboden heeft;
Dat de vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend of wiens
oorspronkelijke aanvraag in een regularisatieaanvraag is omgezet, aldus door de
wet, met het oog op de oplossing van de moeilijkheden die zijn verbonden aan de
politiek betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, gemachtigd wordt om op het grondgebied
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van het Rijk te blijven, ook al is zijn verblijf illegaal;
Overwegende dat uit de opzet van het geheel van voormelde grondwettelijke
en wettelijke bepalingen volgt dat de in artikel 57, § 2, eerste lid, van de wet van
8 juli 1976 bedoelde beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening niet geldt voor een vreemdeling die niet feitelijk van het grondgebied kan
worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 december 1999;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de verweerders,
die regelmatig België zijn binnengekomen, op 15 juli 1999 de verblijfstitel hebben gekregen, die bedoeld wordt in artikel 20 van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; dat het arrest niet preciseert op welke datum de geldigheidsduur van die titel verstrijkt maar dat de titel ten hoogste
drie maanden geldig is; dat zij op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van
15 december 1980, op 24 augustus 1999 een aanvraag hebben ingediend om langer dan drie maanden in het Rijk te mogen verblijven; dat die aanvraag, krachtens artikel 15 van de wet van 22 december 1999, is omgezet in een aanvraag tot
regularisatie in de zin van die wet;
Overwegende dat uit het onderling verband tussen die vaststellingen en de
hierboven vermelde grondwettelijke en wettelijke beginselen volgt dat het arrest
waarbij eiser wordt veroordeeld om aan de verweerders maatschappelijke dienstverlening toe te kennen tot beloop van het bestaansminimum alleen naar recht
verantwoord is voor de periode vanaf 10 januari 2000;
Dat die onderdelen, die in zoverre niet kunnen worden aangenomen, voor het
overige gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het recht op
maatschappelijke dienstverlening van de verweerders voor de periode voor 10 januari 2000;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
7 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Draps.

Nr. 510
3° KAMER - 7 oktober 2002
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WERKLOOSHEID — BEDRAG - WERKNEMER MET GEZINSLAST - SAMENWONEN - BEGRIP.
Voor de toepassing van artikel 110, § 1, 2°, a van het Werkloosheidsbesluit 1991 en van
artikel 59, eerste lid van het ministerieel besluit van 26 november 1991, die bepaalde
categorieën van werknemers met gezinslast opsommen, vereist het samenwonen dat
twee of meer personen geregeld onder hetzelfde dak samenleven maar niet dat zij daar
zonder onderbreking zijn; dat samenwonen veronderstelt een feitelijke situatie 1. (Art. 110,
§ 1, 2°, a Werkloosheidsbesluit 1991; art. 59, eerste lid M.B. 26 nov. 1991)
(R.V.A. T. S.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel niet kan worden aangenomen.
2. Noch uit artikel 110, § 1, 2°, a, van het Werkloosheidsbesluit 1991, noch uit artikel
59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991, noch uit enige andere
bepaling volgt immers dat het samenwonen in de zin van bovenvermelde artikelen elke
tijdelijke onderbreking van het samenleven onder hetzelfde dak zou uitsluiten.
Er anders over beslissen zou trouwens indruisen tegen de terechte eisen van het
gezinsleven. Het is ondenkbaar dat de categorie die is toegekend aan de werkloze ouder
zou veranderen zodra het kind tijdelijk niet onder hetzelfde dak woont omdat het alleen op
vakantie of op schoolreis vertrekt, omdat het gehospitaliseerd is of omdat het
verschillende dagen in de week in een internaat of op een studentenkamer verblijft. Indien
de stelling van eiser zou worden gevolgd, zou één dag afwezigheid van het kind al
voldoende zijn om niet langer van samenwonen te spreken.
Ten onrechte betoogt het middel op ongenuanceerde wijze dat "elke dag dat het kind
niet bij (de werknemer) kan zijn, (laatgenoemde) niet met hem onder hetzelfde dak leeft
en met hem geen huishoudelijke aangelegenheden kan regelen".
Zoals met de enkele bovenstaande voorbeelden is vastgesteld, verliest het middel aldus
uit het oog dat artikel 23 van de gecoördineerde Grondwet (1994) bepaalt dat ieder, dus
ouder en kind, het recht heeft een menswaardig leven te leiden, dat de wet daartoe de
sociale en culturele rechten waarborgt en dat die rechten inzonderheid het recht op
culturele en maatschappelijke ontplooiing omvat.
De door mij vermelde voorbeelden en het thans voorliggende geval waarin de ouders
een wisselend hoederecht hebben over het gemeenschappelijk kind zijn m.i. precies een
concrete toepassing van het recht op de culturele en maatschappelijke ontplooiing van het
kind. Welnu, de wettelijke en verordenende teksten moeten geïnterpreteerd worden in de
zin die het meest overeenstemt met de Grondwet.
3. De rechtsregel lijkt mij dan ook de volgende: voor de toepassing van artikel 110, § 1,
2°, a, van het Werkloosheidsbesluit 1991 en van artikel 59, eerste lid, van het ministerieel
besluit van 26 november 1991, die bepaalde categorieën van werknemers met gezinslast
opsommen, vereist het samenwonen in de regel dat twee of meer personen geregeld onder
hetzelfde dak samenleven maar niet dat zij daar zonder onderbreking zijn; dat
samenwonen veronderstelt een feitelijke situatie2. (Art. 110, §1, 2°, a
Werkloosheidsbesluit 1991; art. 59, eerste lid M.B. 26 nov. 1991)
4. Ik ben derhalve van oordeel dat het bestreden arrest zijn beslissing naar recht
verantwoordt.
Besluit: verwerping.
1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 17 sept. 1982, AR. F.1051.N, nr. 43; 13 jan. 1986, A.R. 4975, nr. 311; 25 juni 1990,
A.R. F.1035.F, nr. 625; 10 mei 1993, A.R. 9647, nr. 227.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0109.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 maart 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 110, § 1, 2° (inzonderheid 2°, a) en 3°, alsook 114, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- artikel 59, eerste en tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 november
1991houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Verweerster had, zoals blijkt uit de overeenkomsten die op 1 december 1997 voor haar
echtscheiding door onderlinge toestemming voor de notaris zijn gesloten, ingestemd met
het "wisselend hoederecht" over het uit het huwelijk geboren vijfjarig kind waarbij het bestuur over de persoon en de goederen van dat kind tezamen met de vader zou worden uitgeoefend en hun persoonlijke omgang met dat kind, wat de plaats en de wijze van zijn
verblijf betreft, als volgt werd geregeld : een week op twee bij de vader vanaf de woensdag na school tot zaterdagavond, en de week daarop, van donderdag na school tot zondagochtend, en bij verweerster de rest van de week; de directeur van het werkloosheidsbureau
had haar bij een op 15 oktober 1998 ter kennis gebrachte beslissing, met toepassing van
artikel 110, §1, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheids-reglementering, uitgesloten van het recht op uitkeringen tegen het tarief
voor werknemers met gezinslast en dit voor "elke even week" met ingang van 1 september 1997, zodat voor de "even weken" het tarief voor alleenstaande werknemers moest
worden toegepast; met bevestiging van het beroepen vonnis vernietigt het arrest die beslissing op grond dat artikel 110, § 1, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheids-reglementering niet vereist dat de werknemer die uitsluitend met een of meer kinderen samenwoont, zonder onderbreking met hen samenwoont, op voorwaarde dat de werknemer aanspraak kan maken op gezinsbijslagen, wat te
dezen kennelijk het geval is; dat er moet worden onderstreept dat de werknemer ten gevolge van het feit dat hij een onderhoudsuitkering, hoe klein ook, verschuldigd is, eveneens aanspraak kan maken op de hoedanigheid van gezinshoofd, zelfs als de onderhoudsuitkering aanzienlijk kleiner is dan het verschil tussen het tarief voor alleenstaanden en
het tarief voor gezinshoofden; dat die bepaling impliceert dat twee personen de hoedanigheid van gezinshoofd kunnen hebben voor een enkel gemeenschappelijk kind, ook al oefent de ene ouder het hoederecht iets langer uit dan de ander, die bijgevolg een minieme
onderhoudsuitkering betaalt; dat het van weinig coherentie zou getuigen en in strijd zou
zijn met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid en de non-discriminatie wanneer
een van de ouders ten gevolge van het wisselend hoederecht waarbij het kind precies even
lang bij de ene ouder verblijft als bij de andere, geen recht zou hebben op het tarief voor
gezinshoofden of dat recht alleen maar zou hebben voor de tijd gedurende welke het kind
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bij die ouder verblijft; dat immers iedere ouder bij een regeling van wisselend hoederecht,
net zoals meestal bij de uitoefening van bezoekrecht met overnachting, de kosten moet betalen en dragen voor een bijkomende kamer, spelletjes, kledij, ontspanning en/of activiteiten met dat kind gedurende de tijd van het bezoek; dat, zoals de rechter heeft geoordeeld,
de werknemer niet voortdurend dient samen te wonen met het kind; dat het criterium van
de economische afhankelijkheid de reden is voor de uitkeringen tegen verhoogd tarief, zodat ze worden toegekend zodra de werkloze de zorg draagt voor een ander persoon die
geen inkomsten heeft, zonder dat hij die persoon daarom volledig te zijnen laste neemt,
zoals het geval is met de alleenstaande werkloze die een onderhoudsuitkering betaalt; dat
de rechter tevens heeft beslist dat de vader die de helft van de gezinsbijslagen krijgt, in
een gelijkaardige toestand verkeert als de alleenwonende ouder die een onderhoudsuitkering betaalt voor zijn kinderen, de kosten van twee kinderen op sociaal en fiscaal gebied
volledig betaalt en de week dat de kinderen niet bij hem verblijven de specifieke kosten
boven het bedrag van 1.000 frank draagt.
Grieven
Artikel 110, § 1, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsuitkeringen bepaalt dat onder werknemer met gezinslast wordt verstaan de
werknemer die niet samenwoont met een echtgenoot doch uitsluitend samenwoont met
één of meerdere kinderen, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen
voor ten minste één ervan of dat geen onder hen over beroeps- of vervangingsinkomsten
beschikt";
Artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering bepaalt dat onder samenwonen
wordt verstaan "het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen".
Noch de ene noch de andere van die voorwaarden is vervuld, wanneer, zoals te dezen,
het kind wegens het wisselend hoederecht dat zijn ouders overeengekomen zijn met het
oog op hun echtscheiding door onderlinge toestemming, gedurende de helft van de week
bij zijn vader verblijft.
Elke dag dat het kind niet bij haar kan zijn leeft verweerster niet met hem samen onder
hetzelfde dak en kan zij met hem geen huishoudelijke aangelegenheden regelen.
Zij kan derhalve voor die dagen waarop het kind niet bij haar is geen aanspraak maken
op het verhoogd dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen voor werknemers met gezinslast.
Artikel 59, tweede lid, van voormeld ministerieel besluit voorziet in drie gevallen waarin gezinsleden, ondanks de onderbreking van het samenwonen, geacht worden samen te
leven (onder de wapens geroepen; gevangenisstraffen, internering of plaatsing in een instelling voor geesteszieken gedurende de eerste twaalf maanden; tijdelijke verblijfplaats
om professionele redenen).
Daar die bepaling afwijkt van de algemene regel van artikel 59, eerste lid, dient ze op
beperkende wijze te worden uitgelegd en verbiedt ze dat andere uitzonderingen op het
vereiste van het samenleven onder hetzelfde dak worden toegelaten.
Ten slotte heeft het bepaalde in artikel 110, § 1, 2°, a), van het koninklijk besluit niet
tot gevolg dat er ten nadele van verweerster een met het grondwettelijk beginsel van de
gelijkheid en de non-discriminatie strijdige discriminatie ontstaat in vergelijking met de in
artikel 110, § 1, 3°, van het koninklijk besluit bedoelde werknemer die alleen woont en
een onderhoudsuitkering verschuldigd is ofwel op grond van een gerechtelijke beslissing
ofwel op grond van een notariële akte die is verleden in het kader van een geding tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming.
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De toekenning van de hoedanigheid van werknemer met gezinslast aan die werknemer
en bijgevolg de verhoging van het dagbedrag van zijn werkloosheidsuitkeringen zijn hierdoor verantwoord dat hij doorlopend bijdraagt tot het onderhoud van één of meer kinderen, terwijl in het geval van wisselend hoederecht over het kind, zoals dat wordt uitgeoefend door verweerster, de werkloze de last van dat onderhoud enkel draagt gedurende de
tijd waarin het kind werkelijk onder zijn dak woont.
Daaruit volgt dat het arrest, dat de administratieve beslissing van 15 oktober 1998 vernietigt op grond dat de hoedanigheid van werknemer met gezinslast niettemin aan verweerster moet worden toegekend zelfs voor de weken waarin het kind niet bij haar onder
hetzelfde dak woont, het begrip samenwonen in de zin van de werkloosheidsreglementering miskent (schending van de artikelen 110, § 1, 2°, a), van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en 59, eerste en tweede lid,
van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van
de werkloosheidsreglementering), artikel 114, §§ 2 en 3, van dat besluit van 25 november
1991 waarbij voor de werknemer met gezinslast het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt vastgesteld, schendt en bovendien, door de verkeerde toepassing ervan, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 110, § 1 , 2°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat onder werknemer met gezinslast wordt verstaan de werknemer die niet samenwoont met een
echtgenoot doch uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen, op voorwaarde dat hij aanspraak kan maken op gezinsbijslagen voor ten minste één ervan of dat geen onder hen over beroeps- of vervangingsinkomens beschikt;
Overwegende dat artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering bepaalt dat onder samenwonen wordt verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden
hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen;
Overwegende dat het samenwonen vereist dat twee of meer personen geregeld
onder hetzelfde dak aanwezig zijn maar niet dat zij daar zonder onderbreking
zijn;
Dat samenwoning bovendien een feitelijke toestand veronderstelt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "[verweerster] en haar ex-echtgenoot
[...] naar aanleiding van hun echtscheiding door onderlinge toestemming op 1 december 1997 een wisselend hoederecht zijn overeengekomen over hun gemeenschappelijk kind [...] Jérôme, geboren op 7 oktober 1992, en dit op strikte voet
van gelijkheid waarbij ieder van de ouders zich bovendien ertoe verplicht en verbindt de helft van de onderhoudskosten te betalen voor het kind, met dien verstande evenwel dat '[verweerster] het recht heeft de gezinsbijslagen alleen te ontvangen', welke bijslagen verweerster "werkelijk" heeft ontvangen, en vermeldt
dat "de tekst van artikel 110, § 1, 2°, a), niet vereist dat de werknemer die uitsluitend met een of meer kinderen samenwoont zonder enige onderbreking met hen
samenwoont, op voorwaarde dat de werknemer aanspraak kan maken op gezinsbijslagen, wat te dezen kennelijk het geval is";
Dat het arbeidshof aldus de beslissing naar recht verantwoordt;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 511
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ALGEMEEN - VERZEKERING - WEGVERKEER - GEDEELTELIJKE VERGOEDING VAN EEN SCHADEPOST
OP GROND VAN ARTIKEL 29BIS WAM-WET - VERGOEDING VAN HET NIET-VERGOEDE GEDEELTE VAN
DEZELFDE SCHADEPOST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382 EN 1383 B.W. - TOEPASSING.
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEDEELTELIJKE VERGOEDING VAN EEN
SCHADEPOST OP GROND VAN ARTIKEL 29BIS WAM-WET - VERGOEDING VAN HET NIET-VERGOEDE
GEDEELTE VAN DEZELFDE SCHADEPOST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382 EN 1383 B.W. TOEPASSING.
1º en 2° Noch artikel 29bis WAM-wet, noch enige andere wettelijke bepaling beperken het
recht van het slachtoffer op integrale vergoeding van zijn schade; hieruit volgt dat,
wanneer het slachtoffer, op grond van voornoemd artikel 29bis WAM-wet, van de
verzekeraar van een bij een ongeval betrokken bestuurder vergoeding van een deel van
zijn schade heeft gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval
aansprakelijke bestuurder, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. voor eenzelfde
schadepost vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM-wet nog
niet vergoede schade. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 29bis WAM-wet)
(FORTIS AG, N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.01.0999.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 mei 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres Fortis AG stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is als volgt
gesteld:
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis besliste in het motiverend gedeelte als volgt inzake de mogelijkheid voor de partijen G. D. B. en B. D., in eigen naam en als [huwelijksgemeenschap] optredend, om, nadat hen reeds een uitbetaling was verricht op grond van artikel 29bis van
de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen, bijkomend vergoeding te vorderen op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek voor de morele schade die zij hebben geleden door het overlijden van
hun zoon:
"De rechtbank is dan ook van oordeel dat hoewel in de praktijk een slachtoffer een vergoeding zal vorderen krachtens artikel 29bis WAM-wet teneinde discussies over de aansprakelijkheid te vermijden, niet kan worden uitgesloten dat het slachtoffer zich voor alle
of sommige van de krachtens artikel 29bis WAM-wet vergoedbare schadeposten tot de
aansprakelijke en/of zijn verzekeraar kan wenden...;" (vonnis vijfde blad, laatste alinea)
en verder:
"De burgerlijke partij stellen dat het tragisch overlijden van hun inwonend kind het gezin werkelijk heeft verpletterd, dat zij sindsdien aangewezen zijn op medische begeleiding, dat hun overleden zoon hun trots was en een uiterst belangrijke affectieve band tussen de gezinsleden, vertegenwoordigde, dat hij op een leeftijd was gekomen dat hij op affectief gebied aan zijn ouders aan het teruggeven was, dat het ongeval als jongerenongeval zeer veel commotie in de streek heeft veroorzaakt en onderwerp was van verhitte en
onaangename discussies zowel in de media als onder de bevolking en dat de langdurige
confrontatie met de feiten en hun gevolgen en met de roekeloze rijgedragingen van de
verantwoordelijke bestuurders voor de nabestaanden het leed alleen maar heeft vergroot.
Met verwijzing naar zekere rechtspraak vorderen de burgerlijke partijen dan ook elk een
morele schadevergoedingen van 750.000 frank.
De rechtbank dient vooreerst vast te stellen dat de burgerlijke partijen via de BA-verzekeraar voor het voertuig van B. D. elk reeds een morele schadevergoeding van 300.000
frank hebben ontvangen en daarvoor een kwitantie hebben ondertekend. Dit belet hen niet
om van de aansprakelijke en diens verzekeraar een hoger bedrag te vorderen, voor zover
een hoger bedrag aan morele schade kan worden bewezen." (vonnis zesde blad, onderaan
en zevende blad, laatste alinea)
ten slotte:
"Aangezien de burgerlijke partijen via artikel 29bis WAM-wet reeds een som van
300.000 frank hebben ontvangen, is hun vordering ten belope van dit bedrag uitgedoofd
en zijn zij nog gerechtigd op een schadebedrag van 450.000 frank elk."
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Zelfs indien zou dienen beschouwd te worden dat de in het middel aangehaalde overwegingen van de rechter in (graad van) beroep, een antwoord uitmaken op het door tweede eiseres aangevoerde middel, is de aangevochten beslissing niet naar recht verantwoord,
nu het voor dezelfde schadepost die door overeenkomst tussen partijen, waarvan de geldigheid door de appèlrechter niet wordt betwist, werd bepaald en geregeld, een bijkomen-
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de vergoeding toekent, aldus eenzelfde schade tweemaal vergoedend (schending in het
bijzonder van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van artikel 29bis van de WAM-wet van 21 november 1989).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 29bis WAM-wet bepaalt: "Bij een verkeersongeval
waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of
het overlijden, met inbegrip van kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van
de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van
toepassing indien de schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder";
Overwegende dat die bepaling noch enige andere wettelijke bepaling het recht
van het slachtoffer op integrale vergoeding van zijn schade beperken;
Dat hieruit volgt dat wanneer het slachtoffer op grond van voornoemd artikel
29bis WAM-wet van de verzekeraar van een bij een ongeval betrokken bestuurder, vergoeding van een deel van zijn schade heeft gevraagd en gekregen, hij van
de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke bestuurder op grond van
de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek voor eenzelfde schadepost vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM-wet nog nietvergoede schade;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Bützler en F. Vyncke, Gent.

Nr. 512
2° KAMER - 8 oktober 2002

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - GETUIGENVERKLARING TER TERECHTZITTING - NIET IN HET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING OPGETEKENDE GETUIGENVERKLARING - BESLISSING GEWEZEN DOOR EEN
ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL - GEVOLG.
De rechter kan zijn beslissing om eiser op strafrechtelijk en civielrechtelijk gebied te
veroordelen niet wettig steunen op getuigenverklaringen die werden afgelegd voor een
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anders samengestelde zetel en die niet in het proces-verbaal van de terechtzitting
werden opgetekend1. (Artt. 2 en 779, eerste lid Ger.W.)
(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1053.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in een afzonderlijke memorie drie middelen voor.
Het eerste middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 2 en 779 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters verklaren de telastlegging in hoofde van eiser bewezen en veroordelen
eiser op strafrechtelijk en op civielrechtelijk vlak, onder meer op grond van volgende
overwegingen:
2. Strafrechtelijk
De feiten
[...]
Op de openbare terechtzitting van 23 januari 2001 van het hof (van beroep) bevestigde
F. H. dat al het door de burgerlijke partij gefaktureerde materiaal daadwerkelijk geleverd
werd en in gebruik werd genomen bij de firma Elas te Ardooie. In de betreffende periode
maart/april- eind 1995 dat de leveringen gebeurden begon de NV Haco een grotere impakt
te hebben op de NV Elas. Sommige van de gefactureerde goederen die door de burgerlijke
partij aan de NV Elas geleverd waren en in Ardooie ook uitgepakt waren, werden vervolgens overgebracht naar de NV Haco. Volgens F. H. was het in feite een soort machtsverhouding door NV Haco om bij NV Elas goederen weg te halen. Dit gebeurde op het ogenblik dat nog niet door de burgerlijke partij aan de Duitse firma was gefaktureerd. Op deze
openbare terechtzitting verklaarde boekhouder B. S. dat het de eerste keer was dat op de
Duitse firma moest gefaktureerd worden. Op deze terechtzitting verklaarde [eiser] dat de
opdracht van H. L. (stuk 145-146) fiktief was en dat het dus in feite een vals stuk betreft.
Tevens bevestigde [eiser] op de vergadering van 26 januari 1996 inderdaad aan de burgerlijke partij de gratis levering van een PC en harddisk voor de NV Haco te hebben gevraagd voor de goede klantenrelaties, waarmee de burgerlijke partij akkoord ging (10e
blad van het bestreden arrest);
Beoordeling
[...]
1 Cass., 26 okt. 1964, Pas. 1965, 202; 9 nov. 1970, A.C. 1971, 227, 20 sept. 1976, A.C. 1977, 73, 3
mei 1978, A.C. 1978, 1040; 27 jan. 1982, A.R. 1990, A.C. 1981-82, 676.
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Uit de verklaring van F. H. in het strafdossier (stuk 193) alsmede ter terechtzitting van
23 januari 2001 blijkt dat dit computermateriaal geleverd werd bij de NV Elas te Ardooie,
doch dat sommige van het materiaal vervolgens naar de NV Haco (waarvan beide [eisers]
eveneens gedelegeerd bestuurder waren) werd overgebracht [...] (11e en 12e blad van het
bestreden arrest).
Naar de beoordeling van het hof (van beroep) is het geenszins bewezen dat het betreffende computermateriaal voor de firma Helmut Lotze bestemd was. Dit blijkt geenszins
uit de verklaring van F. H. voor het hof (van beroep) op 23 januari 2001 waarbij deze stelde dat de goederen aan de NV Elas geleverd waren te Ardooie en er ook waren uitgepakt
doch dat sommige goederen ook naar de NV Haco werden overgebracht. F. H. stelde voor
het Hof (van beroep) geenszins dat de goederen voor de firma Helmut Lotze bestemd waren, zoals [eisers] in hun conclusie opmerken.
Trouwens ook het schrijven van F. H. van 7 januari 1998 aan NV Haco (stuk 4 [eisers]
zoals neergelegd voor de eerste rechter) dient met de nodige omzichtigheid behandeld te
worden nu deze brief duidelijk werd opgesteld om NV Haco te behagen en de inhoud ervan niet met de realiteit overeenstemt. Zo wordt in deze brief gesteld dat [verweerder]
'vrijelijk' akkoord ging om te factureren aan de firma Helmut Lotze, terwijl F. H. op de
zitting van 23 januari 2001 duidelijk stelde dat [verweerder] onder druk werd gezet en
geen vrije keuze had" (12e en 13e blad van het bestreden arrest).
Op de terechtzitting van 23 januari 2001 geeft [eiser] toe dat [de] opdracht vervat in de
stukken 145-146 strafdossier inderdaad fictief was. Trouwens werd deze opdracht ook geantidateerd gezien deze in werkelijkheid slechts na de vergadering van 26 januari 1996
werd opgemaakt". (15e blad van het bestreden arrest).
Grieven
Krachtens artikel 779, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, dat op grond van artikel 2 van
ditzelfde wetboek toepasselijk is voor de strafgerechten, kan een vonnis of arrest enkel
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak
hebben bijgewoond; dit voorschrift geldt op straffe van nietigheid; de behandeling van de
zaak werd aangevat op de zitting van 23 januari 2001, waar de zetel was samengesteld
door voorzitter Heimans en de raadsheren Denys en Brad en waar, blijkens het procesverbaal van de terechtzitting, dhr. B. S. en dhr. F. H. als getuigen voor het hof van beroep
werden geroepen en gehoord (stuk 4 van de kaft 'procedure'); de zaak werd op de zittingen
van 19 maart 2001, 30 april 2001 en 14 mei 2001 behandeld en het bestreden arrest werd
uitgesproken op de terechtzitting van 11 juni 2001 door een anders samengestelde zetel,
namelijk door voorzitter Heimans en de raadsheren Van Goethem en Brad.
Het bestreden arrest, dat werd gewezen door voorzitter Heimans en de raadsheren Van
Goethem en Brad, is blijkens de hierboven weergegeven motieven gesteund op de getuigenverklaringen die dhr. S. en dhr. H. voor het hof van beroep aflegden op de terechtzitting van 23 januari 2001, waar de zetel was samengesteld door voorzitter Heimans en de
raadsheren Denys en Brad; een rechter die niet aanwezig was op een zitting waar getuigen
werden gehoord kan wellicht wettelijk zijn overtuiging steunen op de wettig afgelegde
verklaringen zonder de getuigen opnieuw te moeten ondervragen, doch hij moet zich hierbij beperken tot wat met betrekking tot die getuigenverklaringen werd opgetekend in een
proces-verbaal; geen proces-verbaal werd opgemaakt van de getuigenverklaringen van
dhr. S. en dhr. H.; de appèlrechters steunen hun beslissing derhalve niet wettig op deze
verklaringen en het arrest, nu het werd gewezen door een raadsheer die een zitting waarop
de zaak was behandeld niet heeft bijgewoond, is nietig (schending van de artikelen 2 en
779 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het bestreden arrest, gewezen door voorzitter Heimans en de raadsheren Van Goethem
en Brad, is tevens gesteund op de verklaring die eiser voor het hof van beroep afgelegde
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op de terechtzitting van 23 januari 2001, waar de zetel was samengesteld door voorzitter
Heimans en raadsheren Denys en Brad; bedoelde verklaring werd evenmin in een procesverbaal opgetekend; de appèlrechters steunen hun beslissing derhalve ook niet wettig op
deze verklaring en het arrest, dat werd gewezen door een raadsheer die een zitting waarop
de zaak was behandeld niet heeft bijgewoond, is nietig (schending van de artikelen 2 en
779 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de zesde kamer van het Hof van Beroep te Gent op de terechtzitting van 23
januari 2001 samengesteld was uit de raadsheren Heimans, Denys en Brad;
Dat op die terechtzitting overgegaan werd tot de ondervraging van de eerste eiser en tot het horen van B. S. en F. H. als getuige onder eed;
Dat het proces-verbaal van die terechtzitting niets vermeldt betreffende de inhoud van de verklaringen van deze getuigen;
Overwegende dat de zesde kamer van het Hof van Beroep te Gent op de terechtzitting van 10 maart 2001, samengesteld uit de raadsheren Heimans, Van
Goethem en Brad, de zaak in haar geheel hernam en deze samenstelling ongewijzigd bleef tot en met de terechtzitting van 11 juni 2001, datum van de uitspraak;
Overwegende dat derhalve het bestreden arrest mede gewezen werd door een
raadsheer die niet aanwezig is geweest op de terechtzitting waarop getuigen werden gehoord;
Dat de appèlrechters hun beslissing om de eisers op strafrechtelijk en civielrechtelijk gebied te veroordelen niet wettig konden steunen op getuigenverklaringen die waren afgelegd voor een anders samengestelde zetel en die niet in het
proces-verbaal van de terechtzitting werden opgetekend;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige middelen
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de overige middelen die niet tot
cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
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.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. De Gryse.
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Nr. 513
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - WEGVERKEER - ADEMANALYSE - WIJZE VAN
UITVOERING - IN ACHT TE NEMEN VOORSCHRIFTEN - ARTIKEL 7 K.B. 18 FEB. 1991 - VERHOOR ARTIKELEN 28QUINQUIES, §2 EN 47BIS SV. - TOEPASSELIJKHEID.
2º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - ADEMANALYSE - WIJZE VAN UITVOERING - IN ACHT TE
NEMEN VOORSCHRIFTEN - ARTIKEL 7 K.B. 18 FEB. 1991 - VERHOOR - ARTIKELEN
28QUINQUIES, §2 EN 47BIS SV. - TOEPASSELIJKHEID.
1º en 2° Het artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde
alveolaire lucht, dat de regels voorschrijft voor het afnemen van een ademanalyse, omvat
geen verhoor van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan, zodat de
voorschriften van de artikelen 28quinquies, §2 en 47bis, Wetboek van Strafvordering, die
betrekking hebben op het verhoor van personen, hierop niet toepasselijk zijn. (Artt.
28quinquies, §2 en 47bis Sv.; art. 34, §1 Wegverkeerswet; art. 7 K.B. 18 feb. 1991
betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht)
(D.)

ARREST

(A.R. P.01.1064.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. De middelen zijn als volgt gesteld:
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 34 van de Wegverkeerswet,
- artikel 47bis en 28 quinquies § 2 Wetboek van Strafvordering,
- artikel 7, vierde, vijfde en zesde lid van het koninklijk besluit van 18 februari 1991.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters oordelen dat hoewel de rechtbank ervan uitgaat dat de verbalisanten
de voorschriften van de artikelen 47bis en 28quinquies, § 2, Wetboek van Strafvordering
niet hebben nageleefd, zij tot de conclusie komt dat de niet-naleving van deze voorschriften het recht van verdediging van eiser in cassatie geenszins heeft aangetast.
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
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Luidens artikel 34 van de Wegverkeerswet kan het misdrijf van alcohol-opname niet
anders bewezen worden dan door het resultaat van een regelmatig afgenomen ademanalyse of bloedproef.
Het afnemen van de ademanalyse is niet regelmatig verlopen, omdat daarbij de voorschriften van de artikelen 47bis en 28quinquies, § 2, Wetboek van Strafvordering en artikel 7 koninklijk besluit van 18 februari 1991 niet in acht werden genomen.
De appèlrechters schenden artikel 34 Wegverkeerswet door niettegenstaande de vastgestelde onregelmatigheden de alcoholopname als bewezen beschouwen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 28quinquies, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Onverminderd de bepalingen in de bijzondere wetten delen de procureur des Konings en elke politiedienst die een persoon ondervragen, deze persoon mee dat hij kosteloos een kopie van de tekst van zijn verhoor kan verkrijgen";
Dat de volgende leden van vermeld artikel verdere regels bepalen in verband
met het meedelen van een kopie van de tekst van het verhoor; dat artikel 47bis
Wetboek van Strafvordering de regels voorschrijft die bij het verhoren van personen, ongeacht in welke hoedanigheid zij worden verhoord, ten minste in acht
moeten worden genomen;
Overwegende dat artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht, de regels voorschrijft voor het afnemen van een
ademanalyse;
Dat zij geen verhoor omvatten van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan;
Dat derhalve de voorschriften van de artikelen 28quinquies, §2, en 47bis Wetboek van Strafvordering niet toepasselijk zijn bij het verrichten van een ademanalyse;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Flamey, J. Ghysels, Brussel en D. R. Martens, Gent.

Nr. 514
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
ALGEMEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
ALGEMEEN - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - GEEN CONCLUSIE - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - AANSPRAKELIJKHEID
BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE.
1º De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk
verband tussen de fout en de schade1.(Artt. 1382 en 1383 B.W.).
2º en 3° Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt
dat er geen causaal verband is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat de schade, zoals zij zich concreet heeft voorgedaan, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer 2.(Artt. 1382 en 1383
B.W.).
(C. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1132.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser H. C. stelt in een memorie een cassatiemiddel voor. Die memorie is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser G. C. stelt geen cassatiemiddel voor.
1 Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. 1359, nr. 288; 23 mei 1990, A.R. 8033, nr. 556.
2 Zie Cass., 28 sept. 1989, A.R. 8373, nr. 63; 15 mei 1990, A.R. 3508, nr. 542.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van H. C.
1. Afstand
Overwegende dat Mr. Jean-Marie Nelissen Grade namens eiser afstand zonder
berusting doet van het cassatieberoep in zoverre dit gericht is tegen de beslissingen over de door de verweerster A. O. gevorderde schadevergoeding;
2. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt over het al dan niet bestaan
van het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade;
Dat, bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, de rechter die oordeelt
dat er geen causaal verband is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade,
niet uitdrukkelijk moet vaststellen dat de schade zoals ze zich concreet heeft
voorgedaan, op dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. Cassatieberoep van G. C.
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van H. C. in zoverre deze
betrekking heeft op de beslissing nopens de bedragen van de door de verweerster
A. O. gevorderde schadevergoeding;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verwerpt het cassatieberoep van G. C.;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 515
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL -
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VERKEERSOVERTREDING - SCHULDVORM - MODALITEITEN.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
ALGEMEEN - VERKEERSOVERTREDING - MOREEL BESTANDDEEL - SCHULDVORM - MODALITEITEN.
1º en 2° Wanneer de wet van de delictomschrijving geen schuldvorm vermeldt, zoals bij
verkeersovertredingen, bestaat de schuld uit het feit dat de dader de inbreuk wetens en
willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam handelde, tenzij de wetgever deze laatste
schuldvorm uitgesloten heeft, wat hij niet deed bij verkeersovertredingen; in dit geval kan
de rechter de schuld afleiden uit het materiële feit van de overtreding, voor zover de
overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond
aannemelijk maakt1.
(C.)

ARREST

(A.R. P.01.1149.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een verzoekschrift één middel voor. Dit verzoekschrift is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van M. C.
1. Onderzoek van het middel
Overwegende dat wanneer de wet van de delictsomschrijving geen schuldvorm
vermeldt, zoals hier bij verkeersovertredingen, de schuld bestaat uit het feit dat
de dader de inbreuk wetens en willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam handelde, tenzij de wetgever deze laatste schuldvorm uitgesloten heeft wat hij niet deed
bij verkeersovertredingen;
Dat in dit geval de rechter de schuld kan afleiden uit het materiële feit van de
overtreding voor zover de overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige
andere schulduitsluitingsgrond aannemelijk maakt;
Overwegende dat de appèlrechters door het door de eiser aangevoerd verweer
met betrekking tot de niet-conforme banden als niet ter zake dienend afwijzen;
dat ze hiermede oordelen dat eisers verweer niet dienstig is als grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
1 Zie Cass., 13 dec. 1994, A.R. P. 94.0736.N, nr. 553; 12 mei 1987, A.R. 728, nr. 531, met concl. van
toenmalig advocaat-generaal DU JARDIN; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht,
nr. 454.
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2. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. Cassatieberoep van Daikin Europe nv
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat het cassatieberoep werd betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Verstraete, Brugge.

Nr. 516
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER OF VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT ONTVANKELIJKHEID - SCHADE - AANNEMELIJKHEID.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BURGERLIJKE PARTIJ ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE PROCEDURE BUITENVERVOLGINGSTELLING - ONTVANKELIJKHEID.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE PROCEDURE RAADKAMER - BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR
DE RAADKAMER BIJ WIJZE VAN VOEGING BIJ EERDERE BURGERLIJKE PARTIJEN BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL - BEOORDELING VAN DE
ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BEVOEGDHEID.
5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REGELING VAN DE PROCEDURE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE RAADKAMER BIJ WIJZE VAN VOEGING BIJ EERDERE
BURGERLIJKE PARTIJEN - BUITENVERVOLGINGSTELLING - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET RECHTSMIDDEL BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BEVOEGDHEID.
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1º De regel dat hij, die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, zich
burgerlijke partij kan stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te
leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het
aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf, op voorwaarde dat hij, wil zijn burgerlijke
partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf
zou geleden hebben, aannemelijk maakt, geldt zowel voor een burgerlijke partijstelling
die de strafvordering op gang brengt, als voor een burgerlijke partijstelling nadat de
strafvordering reeds is ingesteld of bij wijze van voeging bij een andere burgerlijke
partijstelling1. (Artt. 3 en 4 V.T.Sv.; artt. 63 en 67 Sv.)
2º, 3°, 4° en 5° Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen
tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de
ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al geschiedde de
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun
kant een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling2. (Art. 135, §1 Sv.)
(V. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0419.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 14 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres R. H. stelt in een memorie een middel voor. Dit middel is gesteld
als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 63, 128, 129, 130, 131 en 135 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep uitgaande van eiseres in cassatie niet
ontvankelijk, op grond van de volgende motieven:
"Wat betreft [eiseres], echtgenote van R. V., dient vastgesteld dat zij zich bij monde
van haar raadsman pas burgerlijke partij heeft gesteld ter terechtzitting van de raadkamer
op 9 november 1998, zulks in tegenstelling tot de andere burgerlijke partijen J. V., M. E.
en R. D., welke zulks deden via een klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter op respectievelijk 6 oktober 1997, 7 oktober 1997 en 10 oktober 1997. Uit de
procedure voor de raadkamer blijkt evenwel niet uit hoofde waarvan [eiseres] zich burgerlijke partij heeft gesteld, nu hieromtrent niets blijkt uit de voorliggende zittingsbladen en
er door haar evenmin aldaar conclusies werden neergelegd. In zoverre zij dienaangaande
aansluit bij de burgerlijke partijstellingen van J. V. (wegens afpersing en knevelarij) en M.
E. (wegens afpersing, knevelarij en misbruik van vertrouwen) beschikt zij dienaangaande
1 Cass., 21 dec. 1993, A.R. P.93.1353.N, nr. 539.
2 Cass., 26 mei 1993, A.R. P. 93.0067.F, nr. 255; 21 dec. 1993, A.R.P. 93.1353.N, nr. 539.
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niet over het vereiste belang in de zin van artikel 63 Wetboek van Strafvordering nu zij
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een reële en persoonlijke schade heeft geleden die
veroorzaakt werd door de misdrijven voorwerp van de strafvordering, nu zij na het verhoor van haar echtgenoot R. V. geen geldsom of waardepapieren heeft overhandigd aan
de onderzoekers met het oog op vrijwaring van het nadeel van de schadelijder. Haar burgerlijke partijstelling is bijgevolg ab initio niet ontvankelijk. De burgerlijke partij kan het
recht om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer te Gent slechts
uitoefenen indien haar stelling als burgerlijke partij ontvankelijk is en zij op regelmatige
wijze in die hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden, hetgeen in casu niet het geval is. Haar hoger beroep is zodoende evenmin ontvankelijk. Het [hof van beroep], kamer
van inbeschuldigingstelling, treedt in deze de desbetreffende beweegredenen uiteengezet
in de hier aangehechte schriftelijke vordering van de procureur-generaal bij, neemt deze
over en maakt deze tot de zijne, met dien verstande evenwel dat het hoger beroep van [eiseres] als niet ontvankelijk moet worden afgewezen".
Grieven
Het bestreden arrest neemt aan dat eiseres in cassatie zich burgerlijke partij heeft gesteld voor de raadkamer op 9 november 1998 bij wijze van voeging bij de strafvordering
die werd op gang gebracht ingevolge de stelling als burgerlijke partij van J. V. en M. E.
Eiseres stelde vervolgens op 3 juli 2000 hoger beroep in tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer van 28 juni 2000, nadat eerder J. V. reeds op 30
juni 2000 hoger beroep had aangetekend, en M. E. eveneens op 3 juli 2000 hoger beroep
aantekende.
De hogere beroepen van J. V. en M. E. werden wel ontvankelijk verklaard.
Overeenkomstig de artikelen 128, 129, 130, 131 en 135 van het Wetboek van Strafvordering, hebben de onderzoeksgerechten uitsluitend tot taak om, in zoverre zij bevoegd
zijn, de ontvankelijkheid van de strafvordering te beoordelen en vervolgens in voorkomend geval of een misdrijf werd gepleegd en voldoende bezwaren bestaan tegen één of
meer personen om een verwijzing naar het vonnisgerecht te verantwoorden.
De onderzoeksgerechten hebben bijgevolg in beginsel geen bevoegdheid om over te
gaan tot een beoordeling van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling.
De onderzoeksgerechten kunnen enkel hiertoe overgaan wanneer een optreden van een
burgerlijke partij het enige fundament vormt voor het wettelijk (voort)bestaan van de
strafvordering.
De beoordeling van de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling geschiedt alsdan in het kader van de taak om de ontvankelijkheid van de strafvordering te beoordelen,
in zoverre deze afhankelijk is van de ontvankelijkheid van het optreden van de burgerlijke
partij.
De raadkamer kan aldus de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling beoordelen wanneer de strafvordering werd in werking gesteld door deze burgerlijke partijstelling
en er vervolgens met betrekking tot de betreffende feiten door het openbaar ministerie
geen regelmatige vordering tot gerechtelijk onderzoek werd genomen of geen andere regelmatige burgerlijke partijstelling geschiedde.
De raadkamer heeft geen bevoegdheid tot het beoordelen van de ontvankelijkheid van
een burgerlijke partijstelling wanneer een regelmatige vordering tot gerechtelijk onderzoek werd genomen door het parket of een andere ontvankelijk bevonden burgerlijke partijstelling geschiedde, vermits deze beoordeling alsdan niet meer bepalend is voor de ontvankelijkheid van de strafvordering.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft aldus geen op zichzelf staande bevoegdheid
om de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling te beoordelen wanneer de straf-
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vordering regelmatig bij haar aanhangig werd gemaakt op grond van een ontvankelijk hoger beroep ingesteld door het openbaar ministerie of een andere burgerlijke partij. De ontvankelijkheid van het hoger beroep van eerstgenoemde burgerlijke partij vertoont in zulk
geval geen relevantie voor de beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling van
de ontvankelijkheid van de strafvordering.
De kamer van inbeschuldigingstelling kan uitsluitend de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling beoordelen wanneer het voortbestaan van de strafvordering in beroep enkel berust op de ontvankelijkheid als burgerlijke partij van de betreffende persoon.
De kamer van inbeschuldigingstelling kon aldus, gelet op de ontvankelijkheid van de
hogere beroepen van de burgerlijke partijen J. V. en M. E., niet op wettelijke wijze overgaan tot de beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van eiseres welke geschiedde bij wijze van voeging uit hoofde van de feiten aanhangig gemaakt
via genoemde burgerlijke partijstellingen van J. V. en M. E. (schending van de artikelen
63, 128, 129, 130, 131 en 135 van het Wetboek van Strafvordering).

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van J. V.
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep is betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Cassatieberoepen van R. D. en M. E.
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;
C. Cassatieberoep van R. H.
Overwegende dat hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, zich burgerlijke partij kan stellen zowel voor de onderzoeksrechter
als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging
het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf;
Dat de beweerde benadeelde evenwel, wil zijn burgerlijke-partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk moet maken;
Dat deze rechtsregel zowel geldt voor een burgerlijke-partijstelling die de
strafvordering op gang brengt, als voor een burgerlijke-partijstelling nadat de
strafvordering reeds is ingesteld; dat de regel ook geldt voor een burgerlijke-partijstelling bij wijze van voeging bij een andere burgerlijke-partijstelling;
Overwegende dat het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in
te stellen tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer
afhangt van de ontvankelijkheid van zijn burgerlijke-partijstelling;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid heeft deze ontvankelijkheid te beoordelen ook al geschiedde de burgerlijke-partijstelling bij wijze
van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun kant een ontvankelijk
hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 517
2° KAMER - 8 oktober 2002

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - DOUANEAMBTENAAR - INVOER VAN GOEDEREN ONDERZOEK - VISITATIE - BAGAGE VAN EEN PASSAGIER - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE.
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - DOUANEAMBTENAAR - INVOER VAN GOEDEREN ONDERZOEK - VISITATIE - GEDRAGEN WORDENDE GOEDEREN - BEGRIP.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - VISITATIE, VERIFICATIE, OPNEMING OF PEILING WET OP HET POLITIEAMBT, ARTIKEL 28, §1 - TOEPASSELIJKHEID.
1º Krachtens artikel 182, §1, AWDA zijn de douaneambtenaren ook bevoegd de bagage
van de passagier van een schip, een vaartuig, een rijtuig, een voertuig, een vliegtuig of
een ander middel tot vervoer te visiteren, zelfs indien deze afwezig is. (Artt. 1, 10°; 182, §
1 en 186, §2 AWDA)
2º Met "alle gedragen wordende goederen" in de zin van artikel 182, §1 AWDA worden de
goederen bedoeld die een persoon bij zich heeft bij de invoer, uitvoer, doorvoer of het
vervoer ervan. (Artt. 1, 10° en 182, §1, AWDA)
3º Artikel 28, §1, Wet Politieambt, dat betrekking heeft op door politieambtenaren verrichte
veiligheidsfouilleringen, heeft niets uitstaande met de visitaties, verificaties, opnemingen
of peilingen uitgevoerd door douaneambtenaren overeenkomstig artikel 182, §1 AWDA.
(Art. 28, § 1 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt; art. 182, §1 AWDA)
(G.)

ARREST

(A.R. P.02.1013.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 29 mei 2002 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
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A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 182, §1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen (AWDA), bepaalt dat de ambtenaren bevoegd zijn, mits voorzien van
hun aanstellingsbewijs, te allen tijde, zo buiten als binnen hun standplaats, en zowel bij nacht als bij dag, alle schepen en vaartuigen, en rij- en voertuigen of andere middelen tot vervoer, welke zij zien of vermoeden met goederen beladen te
wezen, mitsgaders alle gedragen wordende goederen, en tevens alle personen
welke men verdenkt goederen met zich te voeren, te visiteren, en te onderzoeken
of ook enige invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer plaatshebben, strijdig met de
wetten;
Overwegende dat krachtens artikel 182, §1, AWDA de douaneambtenaren ook
bevoegd zijn de bagage van de passagier van een schip, een vaartuig, een rijtuig,
een voertuig, een vliegtuig of een ander middel tot vervoer te visiteren, zelfs indien deze afwezig is;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 182, §1, AWDA met "alle gedragen wordende goederen" de goederen bedoelt die een persoon bij zich heeft bij de in-, uit-, door- of
vervoer ervan;
Overwegende dat de omstandigheid dat de bagage van een reiziger bij de invoer daarvan op de luchthaven is achtergebleven, geen afbreuk doet aan het feit
dat het een gedragen goed is;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 186, §2, AWDA, de aanwezige belanghebbenden bij alle visitaties, verificaties, opnemingen en peilingen moeten worden
uitgenodigd, om daarbij tegenwoordig te blijven;
Dat de appèlrechters die vaststellen dat "dit valies stond ingeboekt als bagage
van Maguire die het vanuit Rio bij haar vliegtuigreis naar België had meegebracht, maar dat Maguire de luchthaven reeds had verlaten omdat haar bagage
onderweg was achtergebleven", hun beslissing dat de omstandigheid "dat dit onderzoek in afwezigheid van de eigenares van het goed gebeurde de wettelijkheid
van deze onderzoeksdaad niet in de weg staat", naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest onaantastbaar in feite oordeelt: "dat uit de voorliggende gegevens eveneens blijkt dat de aanvankelijk optredende douane-ambtenaren verder conform artikel 29 Wetboek van Strafvordering hebben gehandeld";
Dat het onderdeel dat opkomt tegen deze beoordeling van de feiten door de
rechters niet ontvankelijk is;
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1.5. Vijfde onderdeel
Overwegende dat artikel 28, §1, Wet Politieambt betrekking heeft op door politieambtenaren verrichte veiligheidsfouilleringen; dat het niets uitstaande heeft
met de visitaties, verificaties, opnemingen of peilingen uitgevoerd door douaneambtenaren overeenkomstig artikel 182, §1 AWDA;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
C. Beslissing over de onmiddellijke aanhouding
Overwegende dat ingevolge de verwerping van het cassatieberoep deze beslissing in kracht van gewijsde treedt;
Dat het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij de
onmiddellijke aanhouding van eiser wordt bevolen, bijgevolg geen bestaansreden
meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. D. Beels, Antwerpen.

Nr. 518
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE
MOEDER - MISDRIJF - MOREEL BESTANDDEEL.
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE
VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE MOEDER - MOREEL BESTANDDEEL.
3º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE
VADER OF DE MOEDER - TEKORTKOMING AAN DE OPVOEDINGSPLICHT - FEITELIJKE
BEOORDELING.
4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET-AFGIFTE VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE
MOEDER – TEKORTKOMING AAN DE OPVOEDINGSPLICHT.
1º en 2° Het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de moeder aan degenen die
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het recht hebben het op te eisen, vereist, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen dat
de pleger van het materiële feit weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de
overheid of van een minnelijke regeling belemmert 1. (Oud art. 369bis en nieuw art. 432
Sw.)
3º en 4° De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk
kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door
het kind te overreden zich te schikken naar het bezoekrecht van de andere ouder, kan, in
bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te stellen, het misdrijf nietafgifte van een kind vormen2. (Oud art. 369bis en nieuw art. 432 Sw.)
(J. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0510.F)

I. Bestreden beslissing
Het in het Duits opgemaakte cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7
maart 2002 en in diezelfde taal gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 11 april 2002 heeft de eerste voorzitter van het Hof bevolen dat de rechtspleging op de zitting in het Frans zou worden gevoerd.
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt twee middelen voor, die in hun eensluidend verklaarde vertaling
als volgt zijn gesteld :
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 369bis van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om de aan [eiseres] opgelegde veroordeling te bevestigen, [heeft] de vijfde kamer van
het Hof van Beroep te Luik in zijn arrest van 7 maart 2002, met verwijzing naar het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Eupen en met aanneming van de redengeving ervan, beslist dat "de weigering van het kind, op zich, geen rechtvaardigingsgrond vormt
[...] en niet als een geval van overmacht kan worden aangemerkt [...]. De eerste rechter
heeft in een lange uiteenzetting bevestigd dat dit te dezen het geval was, hij heeft verwezen naar gespecialiseerde literatuur en hoefde niet te verwijzen naar het deskundigenonderzoek van psycholoog Klauser, en heeft terecht vastgesteld dat het - zelfs onbewuste gedrag van de ouders het gedrag van de kinderen heeft uitgelokt" (zie het eerste vonnis,
bladzijde 4).
Grieven
Om de schending van artikel 369bis van het Strafwetboek bewezen te verklaren, moet
nochtans het bestaan van het moreel bestanddeel van dat misdrijf worden vastgesteld,
d.w.z. de opzettelijke en bewuste belemmering van de uitvoering van een beslissing van
1 Cass., 6 feb. 1987, A.R. 800, nr. 336.
2 Cass., 2 dec. 1997, A.R. P.96.0938.N, nr. 523.
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een overheid of van een notariële akte, wat te dezen niet het geval is, aangezien gewezen
wordt op het onopzettelijk gedrag van de ouders, dat tot het gedrag van de kinderen heeft
geleid.
Bijgevolg moet het [bestreden] arrest vernietigd worden wegens ontstentenis van overtreding van artikel 369bis van het Strafwetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiseres, beklaagde :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het misdrijf niet-afgifte van een kind door de vader of de
moeder aan degenen die het recht hebben het op te eisen, dat was bepaald in artikel 369bis van het Strafwetboek en te dezen van toepassing is, dus vóór de inwerkingtreding, op 27 maart 2001, van artikel 52 van de wet van 28 november
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, en dat
sindsdien, met toepassing van artikel 31 van die wet, bepaald is in artikel 432
van dat wetboek, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen vereist dat de pleger
van het materiële feit weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid of van een minnelijke regeling belemmert;
Overwegende dat de tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het
gemeenschappelijk kind bij rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het kind te overreden zich te schikken naar het
bezoekrecht van de andere ouder, in bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te stellen, overigens het misdrijf niet-afgifte van een kind kan
vormen;
Overwegende dat de appèlrechters, door wat dat betreft erop te wijzen dat "de
ouders hun gezag moeten aanwenden om de kinderen te overreden naar hun respectieve ouder te gaan" en dat eiseres "zelf toegeeft dat het zeker mogelijk is C.
te overreden het wettelijk bezoekrecht te eerbiedigen - maar verklaart dat zoiets
'moeilijkheden voor de moeder' meebrengt", alsook, met aanneming van de redenen van het beroepen vonnis, volgens welke zij "elke gelegenheid aangrijpt als
een excuus om hem niet naar zijn vader te sturen", het bestaan, aan de zijde van
eiseres, hebben beklemtoond van het moreel bestanddeel van het wanbedrijf nietafgifte van een kind, en, daarenboven, net als de eerste rechter, hebben vastgesteld "dat het - zelfs onbewuste - gedrag van de ouders het gedrag van de kinderen heeft uitgelokt" (vertalingen); dat de appèlrechters, door hun beslissing op al
die redenen te gronden, het voormelde artikel niet schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep van eiseres, burgerlijke partij :
Over het tweede middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiseres alleen vermeldt dat
haar klacht "ontvankelijk en verantwoord is", gelet op het "feit dat [verweerder]
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strafrechtelijk is veroordeeld", antwoordt dat die klacht "ontvankelijk is maar
[niet] verantwoord [is]", en daarbij de redengeving van het beroepen vonnis aanneemt, volgens welke "[eiseres en verweerder] geen begrip willen tonen en de situatie uiteindelijk uit de hand is gelopen zonder dat [een van hen] toegevingen
heeft gedaan of daadwerkelijk inspanningen heeft gedaan om meer begrip voor
de andere op te brengen, zodat elke vordering tot vergoeding als onverantwoord
moet worden verworpen" (vertalingen); dat de appèlrechters hun beslissing om
de klacht van eiseres te verwerpen, aldus regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden verantwoord;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. Kittel, Eupen.

Nr. 519
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º ARBITRAGEHOF — PREJUDICIEEL GESCHIL — HOF VAN CASSATIE —
VERPLICHTING – HOGER BEROEP – STRAFZAKEN – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING –
VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE – HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ – VEROORDELING
– EENSTEMMIGHEID.
2° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING – HOGER BEROEP – STRAFZAKEN – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING –
VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE – HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ – VEROORDELING
– EENSTEMMIGHEID.
3° HOGER BEROEP – STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - VRIJSPRAAK VAN
DE BEKLAAGDE – HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ – VEROORDELING –
EENSTEMMIGHEID – ARBITRAGEHOF – PREJUDICIEEL GESCHIL – HOF VAN CASSATIE –
VERPLICHTING.
1°, 2° en 3° Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof,
wanneer verweerder aanvoert dat art. 211bis Sv. de artt. 10 en 11 G.W. schendt, als dat
art. 211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de appèlrechters, waarbij alleen het hoger
beroep van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met eenparigheid van
stemmen uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die
zich onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te
nemen van de rechtsvordering van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel
of gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die eenstemmigheid niet is vereist ingeval
de vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade voor het burgerlijk
rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger
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beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of
gedeeltelijk wordt toegewezen1. (Artt. 10 en 11 G.W.; art. 211bis Sv.; art. 26, §1, 3°
Bijzondere Wet Arbitragehof)
(T. T. L. en P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0828.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 mei 2002 in hoger beroep
en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant, ten gevolge van een arrest van 31 oktober 2001 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerders gegrond en wijzigt de burgerlijke beschikkingen van het beroepen vonnis, verklaart de burgerlijke–partijstelling van
de verweerders ontvankelijk, verklaart eiser als enige aansprakelijk voor het ongeval en
veroordeelt hem om aan verweerder een bedrag van 684,81 euro, in hoofdsom, te betalen
en aan verweerster een provisioneel bedrag van 7.716,48 euro, in hoofdsom, te betalen.
Voor het overige wordt een deskundige aangewezen.
Grieven
Krachtens artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering kan het gerecht in hoger
beroep, in geval van een vrijsprekend vonnis, geen veroordeling uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden.
Ten gevolge van het arrest van 31 oktober 2001 van het Hof, waarbij het vonnis van 19
juni 2001 van de Correctionele Rechtbank te Namen is vernietigd in zoverre het uitspraak
deed over de door de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
was het hoger beroep van de verweerders tegen het vonnis van 14 november 2000 van de
Politierechtbank te Namen aanhangig gemaakt bij de Correctionele Rechtbank te Dinant.
In dat vonnis had de politierechtbank zich onbevoegd verklaard om uitspraak te doen over
de klachten van de verweerders, aangezien zij eiser had vrijgesproken van alle hem verweten telastleggingen.
Ook al heeft de correctionele rechtbank alleen uitspraak gedaan over de burgerlijke
rechtsvorderingen van de verweerders, zij kon niet wettig beslissen dat de aan eiser ten
laste gelegde feiten die door de eerste rechter niet bewezen waren verklaard, wel bewezen
waren, zonder vast te stellen dat zij met eenparige stemmen van haar leden uitspraak deed.
Het bestreden vonnis, dat deze vaststelling niet bevat, schendt bijgevolg artikel 211bis
van het Wetboek van Strafvordering.
1 Zie Cass., 7 sept. 1999, A.R. P.98.1282.F, nr. 439.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel aanvoert dat, krachtens artikel 211bis van het
Wetboek van Strafvordering, het appèlgerecht, op het enige hoger beroep van de
burgerlijke partij, de vrijgesproken beklaagde alleen kan veroordelen tot vergoeding van de burgerlijke partij, als het vaststelt dat het met eenparige stemmen
van zijn leden uitspraak doet;
Overwegende dat de verweerders vragen “of het objectief en redelijkerwijs
verantwoord is de getroffenen verschillend te behandelen, al naargelang eenparigheid van stemmen van de appèlrechters vereist is wanneer hun geschil voor
het strafgerecht is gebracht en de appèlrechter alleen uitspraak hoort te doen over
het burgerrechtelijk gedeelte van het geschil, bij gebrek aan hoger beroep van het
parket, dan wel wanneer hun geschil voor een burgerlijk rechtscollege is gebracht, en dat rechtscollege niet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak
zal moeten doen overeenkomstig de artikelen 1068 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien er, per definitie, slechts een burgerrechtelijk geschil
bij de appèlrechter aanhangig is gemaakt,”; dat zij verzoeken om daaromtrent
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen;
Overwegende dat er grond bestaat om het Arbitragehof de in het dictum vermelde vraag te stellen, overeenkomstig artikel 26, §1, van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Arbitragehof;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Houdt de uitspraak aan, totdat het Arbitragehof uitspraak heeft gedaan over de
volgende prejudiciële vraag:
“Schendt artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en
11 van de Grondwet, wanneer dat artikel 211bis zo wordt uitgelegd dat het de
appèlrechters, bij wie alleen het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met eenparigheid van stemmen uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich onbevoegd had verklaard om kennis te nemen van de rechtsvordering van die burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien een dergelijke eenstemmigheid niet is vereist
wanneer de vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade
voor het burgerlijk rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg wordt verworpen,
maar dat vonnis in hoger beroep wordt gewijzigd en die vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen?”
Houdt de kosten aan.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Draps en M. Derenne, Namen.

Nr. 520
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2° KAMER - 9 oktober 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ONDERZOEKSRECHTER BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID BEGRIP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP HET ONDERZOEK - ONDERZOEKSRECHTER BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI AMBTSHALVE TOEZICHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN - GEVOLG.
5º ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - AMBTSHALVE TOEZICHT - ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN GEVOLG.
1º, 2° en 3° Het cassatieberoep tegen het niet-definitieve arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van art. 416, tweede lid Sv., is ontvankelijk; dat is het geval, wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, de
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement
m.n. uitspraak doet over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een
ander gerechtelijk arrondissement om van de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het
enige gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste arrondissement ratione
loci bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat1. (Artt. 136, 235bis en 416, tweede lid
Sv.)
4º en 5° De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van de artt. 136 en
235bis Sv. uitspraak doet, kan beslissen over de territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter, ook al hebben de partijen die bevoegdheid niet betwist; haar
beslissing loopt niet vooruit op wat het territoriaal bevoegd rechtscollege over de
ontvankelijkheid van de vervolgingen zal beslissen. (Artt. 136 en 235bis Sv.)
(S. T. E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0850.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie Cass., 26 sept. 2001, A.R. P.01.1040.F, nr. 499.
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Eiser stelt een middel voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser zonder berusting afstand doet van zijn cassatieberoep,
op grond dat deze "voorbarig is, aangezien de bestreden beslissing geen beslissing is waartegen een onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, in zoverre het hof [van beroep], dat uitspraak doet op grond van de artikelen 136 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek onttrekt aan de onderzoeksrechter te
Brussel, teneinde het dossier te kunnen bezorgen aan de procureur des Konings
te Brugge";
Overwegende dat onmiddellijk cassatieberoep, krachtens dat artikel 416, tweede lid, met name kan worden ingesteld tegen de arresten die over de bevoegdheid
of met toepassing van artikel 235bis uitspraak doen;
Overwegende dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van die afstand,
die op dwaling berust, aangezien het bestreden arrest de onttrekking van de zaak
aan de onderzoeksrechter te Brussel met redenen omkleedt door "uitspraak te
doen op grond van de artikelen 136 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering", en met name uitspraak doet over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter te Brugge om van de zaak kennis te nemen, en verklaart dat "het
enige gegeven dat de bevoegdheid ratione loci van de Brusselse gerechten zou
kunnen verantwoorden, [...] helemaal niet vaststaat";
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appèlrechters de onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter te Brussel regelmatig met redenen omkleden door aldus met name
de vraag van de bevoegdheid ratione loci te beslechten, zodat zij niet dienden te
antwoorden op de door eiser in het middel bedoelde conclusie, die wegens hun
beslissing over die vraag doelloos was geworden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing
van de artikelen 136 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering uitspraak
doet, uitspraak kan doen over de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter te Brussel, ook al hebben de partijen die bevoegdheid niet betwist; dat zij, alvorens daarover uitspraak te doen, niet verplicht is de heropening van het debat
te bevelen noch een onderzoek dient in te stellen om te weten, enerzijds, hoe de
kamer van inbeschuldigingstelling te Gent het Europees Verdrag tot bestrijding
van terrorisme had toegepast in een advies inzake uitlevering en, anderzijds, of
verweerster, bij de opening van het onderzoek in het gerechtelijk arrondissement
Brussel, een "geheime verblijfplaats" in dat arrondissement had;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, voor het overige, wettig beslist dat haar beslissing niet vooruit loopt op wat over de ontvankelijkheid
van de vervolgingen zal worden beslist;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 521
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSING.
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TOEPASSING.
3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 6 - INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL
14 - TOEPASSING.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN – NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE - VERMELDING.
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - NEERLEGGING VAN
STUKKEN - VERMELDING.
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - COMMISSIE VOOR
DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - CONCLUSIE - BEGRIP.
7º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - REDENGEVING CONCLUSIE - BEGRIP.
1º, 2° en 3° De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken
die bij wet zijn opgericht om uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van
burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat
art. 6 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn 1. (Art. 6 E.V.R.M.; art.
14 I.V.B.P.R.)
4º en 5° Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de
strafrechtelijke beslissing te vermelden dat conclusies2 of stukken3 zijn neergelegd.
6º en 7° De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling dient niet te antwoorden
1 Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.99.1685.N, nr. 65; 7 maart 2000, A.R. P.99.1894.N, nr. 159; 5 april
2000, A.R. P.00.0206.F, nr. 227.
2 Cass., 20 feb. 2002, A.R. P.01.1517.F, nr. 124.
3 Zie Cass., 5 jan. 1988, A.R. 1542, nr. 270.
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op de door de veroordeelde neergelegde stukken4. (Art. 149 G.W. 1994; art. 4, §4, vierde
lid Wet 5 maart 1998)
(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1008.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 juni 2002 gewezen
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
geen rechterlijke instanties zijn die bij wet zijn opgericht om uitspraak te doen
over hetzij burgerlijke rechten en verplichtingen, hetzij de gegrondheid van een
beschuldiging in strafzaken, zodat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten niet op hen van toepassing zijn;
Overwegende dat geen wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel voorschrijft dat een beslissing in strafzaken dient te vermelden dat conclusies of stukken zijn neergelegd; dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
niet diende te antwoorden op de door eiser neergelegde stukken; dat eiser daarenboven niet verduidelijkt op welke in conclusie aangevoerde vordering, verweer of exceptie de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling niet
zou hebben geantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslag4 Zie Cass., 31 okt. 2001, A.R. P.01.1384.F, nr. 591.
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gever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Moreau, Nijvel.

Nr. 522
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN
HET DEBAT - GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HEROPENING VAN
HET DEBAT - BEOORDELING - NEERLEGGING VAN STUKKEN NA SLUITING VAN HET DEBAT GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 EERLIJK PROCES - GELIJKHEID DER WAPENS.
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER HEROPENING VAN HET DEBAT - BEOORDELING - NEERLEGGING VAN STUKKEN NA
SLUITING VAN HET DEBAT - GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE
MENS - ARTIKEL 6 - EERLIJK PROCES - GELIJKHEID DER WAPENS.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT BEOORDELING - NEERLEGGING VAN STUKKEN NA SLUITING VAN HET DEBAT - GEVOLGEN VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - EERLIJK PROCES - GELIJKHEID DER WAPENS.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — STRAFZAKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT - BEOORDELING - NEERLEGGING VAN
STUKKEN NA SLUITING VAN HET DEBAT - GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING - EERLIJK PROCES
- GELIJKHEID DER WAPENS.
1º De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat
zijn, als dusdanig, niet van toepassing in strafzaken, aangezien de desbetreffende
verplichtingen van de strafrechter bepaald worden door de aard van het strafgeding, de
opdracht en bevoegdheid van de rechter1. (Artt. 772 en 774 Ger.W.)
2º , 3°, 4° en 5° Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van
het debat, oordeelt de rechter in feite over de opportuniteit om het debat te heropenen,
en als hij beslist zulks niet te moeten doen, rest hem geen andere mogelijkheid dan die
stukken uit de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter aldus beslist heeft
op die stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging
van de beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 E.V.R.M., en
m.n. zijn recht op de gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen,
miskend zijn2. (Art. 6, Verdrag Rechten van de Mens; Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging)
(D. T. B. en L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1183.F)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 45; 21 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F-P.00.1353.FP.00.1363.F, nr. 91; 16 jan. 2002, A.R. P.01.0948.F, nr. 30.
2 Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. 9326, nr. 141; 9 jan. 2002, A.R. P.00.1351.F-P.01.0671.F, nr. 15.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 772 en 774 van het Gerechtelijk Wetboek;
- Het recht op een eerlijk proces en de gelijkheid der wapens, die grondbeginselen en
algemene rechtsbeginselen van het strafrecht zijn;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest vermeldt "... Overwegende dat het hof [van beroep] geen acht heeft
geslagen op de stukken die op 12 juni 2002 op de correctionele griffie zijn neergelegd en
in de loop van de beraadslaging zijn ontvangen...".
Het bestreden arrest verwijst aldus naar de stukken die de procureur-generaal op 12 juni
2002 heeft neergelegd bij de hoofdgriffier van het hof van beroep.
Die stukken hebben betrekking op het onderzoek van een voertuig VW Polo en maken
met name melding van een vruchteloos sperma-onderzoek.
Grieven
Het hof [van beroep] heeft het niet nuttig geacht het debat te heropenen ten gevolge van
de neerlegging van die stukken, en uit het strafdossier volgt geenszins dat die stukken
zouden zijn medegedeeld aan [eisers] verdediging.
Uit het aan het Hof voorgelegde dossier blijkt dat de voormelde stukken door de procureur des Konings op 6 juni 2002, dus vóór de terechtzitting, aan de procureur-generaal
zijn overgezonden om ze bij het aan het hof van beroep voorgelegde dossier te voegen.
De procureur-generaal heeft ze ontvangen op 7 juni 2002, d.i. de dag van de terechtzitting waarop de zaak in beraad is genomen.
De procureur-generaal heeft die stukken pas doorgezonden op 11 juin 2002, met de vermelding : "gelieve de hierbij gevoegde stukken bij het dossier van de rechtspleging inzake
D.R. X. te voegen".
Die stukken zijn nooit medegedeeld aan verzoekers verdediging.
Ze waren nochtans in het bezit van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep, en op
zijn minst op de datum van de terechtzitting waarop de pleidooien zijn gehouden.
Die stukken konden een rol spelen in het kader van [eisers] verdediging, met name met
betrekking tot de afwezigheid van sperma in het voertuig.
Die stukken zijn uiteindelijk bij het strafdossier gevoegd en dus aan het hof [van beroep] voorgelegd, dat besliste geen rekening ermee te houden, hoewel het debat, wat dat
betreft, heropend had kunnen worden.
In tegenstelling tot mijnheer de procureur-generaal, heeft [eisers] verdediging niet om
een dergelijke heropening van het debat kunnen vragen, aangezien zij niet in het bezit was
van die stukken en zelfs niets van het bestaan ervan afwist.
Bijgevolg zijn de beginselen van het eerlijk proces en van de gelijkheid der wapens,
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alsook het recht van verdediging miskend, en is inzonderheid artikel 6 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geschonden.
Die schending strekt zich uit tot de artikelen 772 en 774 van het Gerechtelijk Wetboek,
aangezien [eiser] zelfs niet in staat is gesteld artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek toe
te passen.

IV. De beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen
eiser ingestelde strafvordering, met name :
1. de veroordeling wegens de verbeterde telastleggingen A en D :
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het grieven opwerpt tegen het openbaar ministerie, geen verband houdt met het arrest en derhalve niet ontvankelijk
is;
Overwegende dat het eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre het zich beroept
op de draagwijdte van de stukken waarnaar het verwijst, en aldus een onderzoek
van feiten vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
Overwegende dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
heropening van het debat niet als dusdanig van toepassing zijn in strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de strafrechter bepaald worden door
de aard van het strafgeding, de opdracht en bevoegdheid van de rechter;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 772
en 774 van dat wetboek aanvoert, bijgevolg faalt naar recht;
Overwegende dat, wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd
na sluiting van het debat, de rechter in feite oordeelt over de opportuniteit om het
debat te heropenen, en als hij beslist zulks niet te moeten doen, hem geen andere
mogelijkheid rest dan die stukken uit de rechtspleging te weren;
Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt "dat het hof [van beroep] geen
acht heeft geslagen op de stukken die op 12 juni 2002 op de correctionele griffie
zijn neergelegd en in de loop van de beraadslaging zijn ontvangen", en dat de appèlrechters niet naar die stukken hebben verwezen om hun beslissing met redenen te omkleden;
Dat alleen uit het feit dat het hof van beroep, op grond van zijn onaantastbare
beoordeling in feite, beslist heeft op die stukken geen acht te slaan, en die het hof
dus uit de rechtspleging heeft geweerd, zoals het in dergelijk geval hoorde te
doen, niet kan worden afgeleid dat het recht van verdediging van eiser en zijn
recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en met name
zijn recht op de gelijkheid der wapens ten aanzien van de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
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(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 523
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º UITLEVERING - SPECIALITEIT - BEGRIP.
2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE
UITLEVERING - SPECIALITEIT - BEGRIP.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSPLEGING - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSPLEGING - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING.
1º en 2° Het specialiteitsbeginsel, bepaald in art. 14.1 Europees Verdrag 13 dec. 1957
betreffende uitlevering, staat er niet aan in de weg dat de kwalificatie die aan de feiten is
gegeven op grond waarvan de uitlevering is gevraagd, in de loop van de daaropvolgende
rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van een nieuwe verzwarende
omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft1. (Art. 14.1 Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957)
3º en 4° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van
het debat voor de onderzoeksgerechten 2.
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1308.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 11 sept. 1991, A.R. 9323, nr. 15.
2 Zie Cass., 15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151 ; 6 sept. 2000, A.R. P.00.0887.F, nr. 446; 7
aug. 2001, A.R. P.01.1081.F, nr. 428, redenen.
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III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- Specialiteitsbeginsel van de uitlevering
Aangevochten beslissingen en redenen
De kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik bevestigt de beschikking van 10 september 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Neufchâteau en beslist dat "niet blijkt dat het specialiteitsbeginsel is miskend in deze
zaak, waarvan de kwalificaties betrekking hebben op drugshandel", op grond dat "in deze
stand van het geding niet is bewezen dat de feiten op grond waarvan (eiser) onder aanhoudingsbevel is geplaatst, zouden verschillen van die welke het voorwerp uitmaken van zijn
uitlevering".
Grieven
Eiser betoogde dat "het tegen (hem) uitgevaardigde aanhoudingsbevel (...) het specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, aangezien het gegrond is op de artikelen 2bis, § 4
b, van de wet van 24 februari 1921 en 324 van het Strafwetboek, welke bepalingen niet
worden vermeld in het aanhoudingsbevel van 3 juli 2002 met het oog op de uitlevering"
en "[...] dat artikel 2bis, § 4 b, van de wet van 24 februari 1921 inzonderheid betrekking
heeft op onderscheiden feiten, meer bepaald 'daden van deelneming, in de hoedanigheid
van leidend persoon, aan de hoofdbedrijvigheid van een vereniging'".
Het internationaal aanhoudingsbevel van 3 juli 2002 met het oog op uitlevering had
geen betrekking op een geheel van feiten die in verband konden worden gebracht met een
"drugshandel" [...], maar had net betrekking op verschillende wetsbepalingen, meer bepaald artikel 2bis, §§ 3 en 5, van de wet van 24 februari 1921, en niet artikel 2bis, § 4 b,
van dezelfde tekst, die thans wordt aangehaald in het tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel.
Daaruit volgt dat het specialiteitsbeginsel van de uitlevering is miskend, aangezien de
onderzoeksrechter niet louter de oorspronkelijke voorlopige kwalificatie heeft aangevuld
[...] maar melding heeft gemaakt van feiten die vóór de uitlevering zijn gepleegd en niet
de feiten zijn op grond waarvan de uitlevering is gevraagd [...].
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- Algemeen beginsel van het recht van verdediging
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van de beroepen beschikking, beslist het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, dat "de beschikking van 10 september 2002 van de raadkamer alle gegevens bevat op grond waarvan toezicht kan worden gehouden op de naleving van de substantiële vormvereisten en van de op straffe van nietigheid voorgeschreven regels", op grond "dat er geen afzonderlijk proces-verbaal diende te worden opgemaakt".
Grieven
Eiser heeft eerst door tussenkomst van zijn raadsman, wiens brief van 10 september
2002 aan de voorzitter van de raadkamer deel uitmaakt van de aan het toezicht van het
Hof voorgelegde stukken, en vervolgens op de terechtzitting van de raadkamer, verzocht
om het onderzoek van de zaak te verdagen met het oog op de eerbiediging van zijn recht
van verdediging.
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Bij ontstentenis van enig proces-verbaal van de terechtzitting van 10 september 2002
van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau, heeft het Hof van
Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, niet kunnen "nagaan of de substantiële
vormvereisten zijn vervuld en de op straffe van nietigheid voorgeschreven regels zijn nageleefd", en dus evenmin of eisers recht van verdediging is geëerbiedigd [...].

IV. De beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat de uitgeleverde persoon, krachtens artikel 14.1 van het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957
en goedgekeurd bij de wet van 22 april 1997, niet wordt vervolgd, berecht of in
hechtenis gesteld met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel,
noch aan enige andere beperking van zijn persoonlijke vrijheid onderworpen,
wegens enig ander voor de overlevering begaan feit dan dat hetwelk de reden tot
uitlevering is geweest, behalve wanneer de partij die hem uitgeleverd heeft, erin
toestemt, en in een ander, in dat artikel bepaalde geval;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser op 6 september 2002 door Zwitserland aan België is uitgeleverd, op
grond van een aanhoudingsbevel dat op 3 juli 2002 bij verstek tegen hem is uitgevaardigd door de onderzoeksrechter te Neufchâteau, wegens het feit dat "hij,
als dader, mededader of medeplichtige, te Daverdisse en elders in het Koninkrijk
België en in het buitenland, met name in Zwitserland (Neufchâtel), in mei 2001,
op 1 en 2 juni 2001, in de loop van 2000 en 2001, zonder opgave van preciezere
data : - verdovende middelen heeft ingevoerd, bezeten en verkocht, met name
ecstasy-pillen en cocaïne; - en, in dezelfde omstandigheden van plaats en tijd,
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, valsheid in authentieke en
openbare of in private geschriften heeft gepleegd hetzij door valse handtekeningen, namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, en met hetzelfde
bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te schaden, van die valse stukken gebruik heeft gemaakt, in de wetenschap dat ze vervalst waren; - documenten heeft
geheeld die hem niet toebehoorden, te dezen identiteitsbewijzen die gestolen of
verduisterd zijn, of door middel van een misdaad of een wanbedrijf zijn verkregen; - de opbrengst van de drugshandel heeft omgezet of overgedragen, met de
bedoeling de herkomst ervan te vermommen of te verbergen; met de omstandigheden dat die bedrijvigheden inzake drugshandel zijn gepleegd in het kader van
een vereniging van misdadigers, die een criminele organisatie vormen (artikelen
2bis 6 (lees :§) 3 en § 5 van de wet van 24.02.1921, 1, 3, 11, 13 van het K.B. van
31.12.1930, 193, 196, 197, 206, 207, 213, 214, 227, 231, 505, 1° tot 4°, 322-324
-324bis van het Strafwetboek)";
Overwegende dat eiser door dezelfde magistraat op 6 september 2002 onder
aanhoudingsbevel is geplaatst, op verdenking van het feit dat hij "als dader of
mededader heeft deelgenomen aan drugshandel (ecstacy) op Belgisch grondgebied, meer bepaald de invoer of uitvoer, bezit en verkoop van met name 10.000
ecstasy-pillen, die zijn ontdekt in de garage van de naamloze vennootschap Carbel, 25.000 ecstasy-pillen die vanuit België in Zwitserland zijn ingevoerd door
tussenkomst van de heer D. B., alsook verschillende verzendingen van een onbepaalde hoeveelheid ecstacy-pillen vanuit België naar het buitenland, meer be-
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paald de Verenigde Staten (min of meer 250.000 pillen), tussen 1999 en 2001,
zonder opgave van een preciezere datum, met de omstandigheid dat die bedrijvigheden inzake drugshandel zijn gepleegd in het kader van een vereniging van
misdadigers; - in dezelfde omstandigheden van plaats en tijd deelgenomen heeft
aan een vereniging van misdadigers, en dit als leidend persoon; - de feiten van
valsheid en gebruik van valse stukken heeft gepleegd, en dat hij te dezen Belgische paspoorten en Belgische identiteitskaarten onder valse namen heeft gebruikt, in het kader van dezelfde bedrijvigheden; - in dezelfde omstandigheden
van plaats en tijd, gestolen paspoorten heeft geheeld (artikel 2bis, 2 bis, § 4 b, 6
[lees : §] 3 en 5 van de wet van 24 februari 1921, 1, 3, 11, 13 van het koninklijk
besluit van 31 december 1930, 193, 196, 197, 206, 207, 213, 214, 227, 231, 505,
1° en 4°, 322, 324bis van het Strafwetboek)";
Overwegende dat het aanhoudingsbevel van 6 september 2002 weliswaar melding maakt van, met name, artikel 2bis, § 4 b, van de wet van 24 februari 1921
betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, hoewel het aanhoudingsbevel dat
op 3 juli 2002 was uitgevaardigd met het oog op de uitlevering, daar geen melding van maakte; dat de voormelde bepaling betrekking heeft op de omstandigheid dat het in de eerste paragraaf van dat artikel bedoelde misdrijf een daad van
deelneming vormt, in de hoedanigheid van leidend persoon, aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging;
Maar overwegende dat het geen betrekking heeft op een nieuwe verzwarende
omstandigheid betreffende het misdrijf van onwettige drugshandel, dat, samen
met ander misdrijven, de grondslag voor de uitlevering heeft gevormd;
Dat het in artikel 14.1 van het Verdrag bedoelde specialiteitsbeginsel niet eraan in de weg staat dat de strafrechtelijke kwalificatie die aan de feiten is gegeven en op grond waarvan de uitlevering is gevraagd, in de loop van de daaropvolgende rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van die nieuwe verzwarende omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft;
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op grond "dat het in deze stand van
het geding niet bewezen is dat de feiten op grond waarvan [eiser] onder aanhoudingsbevel is geplaatst, zouden verschillen van die welke het voorwerp uitmaken
van zijn uitlevering" en "dat aldus niet blijkt dat het specialiteitsbeginsel is miskend in deze zaak, waarvan de kwalificaties betrekking hebben op drugshandel",
zodat ze, wat die verzwarende omstandigheid betreft, wettig beslist "dat de onregelmatigheid van het aanhoudingsbevel niet bewezen is";
Overwegende dat het middel daarenboven, in zoverre het aanvoert dat artikel
324 van het Strafwetboek niet wordt vermeld "in het aanhoudingsbevel met het
oog op de uitlevering van 3 juli 2002", voortvloeit uit een onjuiste lezing van dat
aanhoudingsbevel;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van het debat voor de onderzoeksgerechten;
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Overwegende dat de beroepen beschikking van 10 september 2002 van de
raadkamer, zoals het bestreden arrest vaststelt, alle vereiste vaststellingen bevat
om de regelmatigheid van de voor dat gerecht gevolgde rechtspleging te bewijzen;
Dat uit die beschikking blijkt dat eiser voor de raadkamer is verschenen en dat
hij is gehoord; dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat hij datzelfde rechtscollege om een verdaging van de zaak heeft gevraagd;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, door te oordelen dat
"er geen afzonderlijk proces-verbaal diende te worden opgemaakt en dat er geen
grond bestaat het beroepen vonnis te vernietigen", haar beslissing regelmatig
naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Neve, Luik.

Nr. 524
2° KAMER - 9 oktober 2002

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSPLEGING - PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING - HOF VAN CASSATIE - TOEZICHT.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTSPLEGING - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - HOF
VAN CASSATIE - TOEZICHT.
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG
VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID - BEWIJS.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG
VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID - BEWIJS.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK - WETTIG
VERHINDERDE RECHTER - VERVANGING - RECHTSPLEGING - REGELMATIGHEID.
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1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal op te maken van
het debat voor de onderzoeksgerechten 1; het Hof van Cassatie houdt toezicht op de
regelmatigheid van de rechtspleging, aan de hand van de vermeldingen in de stukken, en
m.n. die van het bestreden arrest.
3º, 4° en 5° De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig art.
779, tweede lid, Ger. W., in het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in
het hof van beroep wettig was verhinderd de uitspraak van het arrest bij te wonen
waarover hij mede heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de terechtzitting
heeft bijgewoond waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het
bestreden arrest en die in de beschikkingen van de voorzitter - neergelegd in het dossier
van de rechtspleging - niet worden tegengesproken door andere, authentieke
vermeldingen, of door een rechtspleging tot betichting van valsheid, bewijzen ze dat de
bij art. 779 Ger. W. opgelegde regels zijn nageleefd2. (Art. 779 Ger.W.)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1311.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepaling
- artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijzigt de bestreden beschikking en handhaaft de voorlopige hechtenis van
eiser.
Grieven
Krachtens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan het vonnis alleen
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters.
Dezen moeten alle terechtzittingen van de zaak hebben bijgewoond, op straffe van nietigheid.
Noch het bestreden arrest, noch enig stuk van de rechtspleging, laten [het] Hof toe na te
gaan of die wetsbepaling is nageleefd. Bij ontstentenis van proces-verbaal van de terechtzitting van 24 september 2002, waarop de zaak is behandeld voor de kamer van inbeschuldigingstelling, is er immers geen enkel stuk, waarop het Hof vermag acht te slaan,
dat toelaat de samenstelling van de zetel tijdens die terechtzitting te bepalen. De omstandigheid die vermeld wordt in de twee beschikkingen van 26 september 2002 van de eerste
voorzitter van het Hof van Beroep te Luik en in het bestreden arrest wordt vastgesteld,
volgens welke de raadsheren Serge Marcy en Gustave Steffens, die voor de uitspraak van
het arrest respectievelijk zijn vervangen door voorzitter Michel Joachim en raadsheer Phi1 Cass., 9 okt. 2002, A.R. P.02.1308.F, supra nr. 523.
2 Zie Cass., 16 mei 1994, A.R. S.93.0115.F, nr. 241; 12 juni 2002, A.R. P.02.0391.F, nr. 354.
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lippe Gorlé, deelgenomen hebben aan de beraadslaging, bewijst niet dat zij de behandeling van de zaak op de terechtzitting van 24 september 2002 hebben bijgewoond. Geen
enkel stuk bewijst overigens dat raadsheer Jean-Pierre Plateus, die het arrest eveneens
heeft ondertekend, op die terechtzitting zitting heeft gehouden.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. De beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces-verbaal van terechtzitting op te maken van het debat voor de onderzoeksgerechten;
dat het Hof van Cassatie toezicht houdt op de regelmatigheid van de rechtspleging aan de hand van de vermeldingen in de stukken, en met name die van het
bestreden arrest;
Overwegende dat het vonnis, luidens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters, die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid; dat het tweede lid van die bepaling voorschrijft welke rechtspleging gevolgd moet worden wanneer een rechter wettig is verhinderd de uitspraak bij te
wonen van het vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van dat wetboek;
Overwegende dat de zaak is behandeld op de terechtzitting van 24 september
2002, waarop een conclusie is neergelegd namens eiser;
Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt dat het is gewezen op 26 september 2002, dat het openbaar ministerie in zijn vordering is gehoord, dat de inverdenkinggestelde en zijn raadsman in hun middelen en toelichtingen zijn gehoord, en dat de zetel, op het ogenblik van de uitspraak van het arrest, was samengesteld uit voorzitter Joachim en de raadsheren Platéus en Gorlé; dat het
overigens melding maakt van de twee beschikkingen die de eerste voorzitter van
het Hof van Beroep te Luik diezelfde dag heeft gewezen met toepassing van artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke voorzitter Joachim en raadsheer Gorlé zijn aangewezen om respectievelijk de raadsheren Marcy en Steffens te vervangen, die wettig waren verhinderd om de uitspraak bij te
wonen van het arrest, waarover zij mede hebben beraadslaagd;
Dat de vaststelling, overeenkomstig de in het voormelde artikel 779, tweede
lid, voorgeschreven rechtspleging, dat die twee raadsheren waren verhinderd om
de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover zij mede hadden beraadslaagd,
impliceert dat zij de terechtzitting van 24 september 2002 over de zaak hebben
bijgewoond; dat, overigens, de vermelding van de aanwezigheid, in het rechtscollege, van raadsheer Platéus, eveneens impliceert dat deze de voormelde terechtzitting heeft bijgewoond;
Dat die vermeldingen in het bestreden arrest en in de beschikkingen van de
voorzitter - neergelegd in het dossier van de rechtspleging -, niet worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging tot
betichting van valsheid, en zodoende bewijzen dat de bij artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde regels zijn nageleefd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 525
1° KAMER - 10 oktober 2002

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BELANG.
Bij een eis tot vrijwaring blijft de hoofdeis weliswaar onderscheiden van de eis tot vrijwaring
of tussenkomst, maar zulks belet niet dat de gedaagde in hoger beroep, hoger beroep
kan instellen tegen de eiser op de hoofdeis, voor zover die gedaagde ook partij is
geworden ten aanzien van de hoofdvordering, doordat een rechtsband is tot stand
gekomen met de eiser; een dergelijke rechtsband ontstaat inzonderheid wanneer de
opgeroepene zich rechtstreeks in een conclusie richt tegen de eiser op hoofdeis of zich
aansluit bij het door verweerder op hoofdeis gevoerde verweer ter afwijzing van de
aanspraken van de eiser op hoofdeis die tevens het voorwerp uitmaken van de eis tot
vrijwaring1. (Artt. 17, 1042 en 1050 Ger.W.)
(D. & A. T. V. & INTERBREW BELGIUM N.V.)

1 Zie Cass., 21 dec. 2000, A.R. C.96.0113.N, nr. 714. Voor een goed begrip past het hierna de
feitelijke en procedurele omstandigheden van de zaak samen te vatten. Het geschil heeft betrekking
op een handelshuurovereenkomst - m.b.t. een aan eisers in cassatie toebehorende en door hen
verhuurde herberg - die ze weigerden te hernieuwen. Bij dagvaarding vorderde de onderhuurster,
eerste verweerster in cassatie, van de huurster, de brouwerij, tweede verweerster in cassatie, een
vergoeding wegens uitzetting en een schadevergoeding, ingevolge die weigering van eisers. De
brouwerij dagvaardde eisers in tussenkomst en vrijwaring en tot betaling van een
uitwinningsvergoeding. De eerste rechter verklaarde de vordering van de onderhuurster gegrond, de
vordering van de brouwerij tegen eisers ongegrond en haar vordering in vrijwaring gegrond (en de
vordering van eisers tegen de brouwerij wegens huurachterstallen ongegrond). Het bestreden vonnis
van de appèlrechters verklaart onder meer het hoofdberoep van eisers tegen de onderhuurster
onontvankelijk om reden dat tussen deze partijen geen rechtsband bestaat. Het eerste middel vecht in
de eerste plaats deze beslissing aan (waarop de meteen ook aangevochten beslissing om het
incidenteel beroep van de brouwerij tegen de onderhuurster af te wijzen gesteund was). Het Hof
oordeelt dat de appèlrechters zulks niet wettig uit de door eisers voor de eerste rechter genomen
conclusies hebben kunnen afleiden (en dus evenmin wettig hebben kunnen oordelen dat bedoeld
incidenteel beroep niet toelaatbaar was). Het O.M. concludeerde tot de niet-ontvankelijkheid van het
middel omdat het meende dat de beslissing - dat geen rechtsband bestond - gesteund was op de niet
bekritiseerde reden dat uit de processtukken voor de eerste rechter kon vastgesteld worden dat tussen
die partijen niets gevorderd werd en terwijl bv. geen miskenning van de bewijskracht van die stukken
door de appèlrechters door dit middel werd aangevoerd.
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ARREST

(A.R. C.99.0516.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 september 1999 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 15, 16, 17, 18, 31, 807, 812, 813, 1042, 1050, eerste lid, 1051, 1053, 1054
en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1051 gewijzigd bij de wet van 12 januari
1993).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eisers opzichtens eerste verweerster onontvankelijk en verklaart het incidenteel beroep van tweede verweerster opzichtens eerste verweerster, eveneens onontvankelijk op de volgende gronden : op grond
van de neergelegde dossierstukken blijkt dat overeenkomstig onderhandse akte van 28 januari 1985, geregistreerd op 22 april 1985, de NV Brouwerijen Artois, rechtsvoorganger
van tweede verweerster, een handelshuurceel met drankafnameakkoord afsloot met eerste
verweerster, betrekkelijk een handelshuis café te Mechelen, Veluwestraat 82, voor de
duur van 5 jaar en 9 maanden vanaf 1 november 1984 tot 31 juli 1990 en tegen de indexeerbare basishuurprijs van 166.255 BEF maandelijks betaalbaar in twaalfden. Tevens
blijkt dat vooraf bij onderhandse akte van 3 september 1981, vanaf 1 augustus 1981 tot 31
juli 1990, geregistreerd op 10 december 1981, de eigenaar, nu de eisers, voormeld pand in
hoofdhuur hadden gegeven aan de NV Brouwerij Artois voormeld, voor de jaarlijks indexeerbare huurprijs van 132.000 BEF, ook maandelijks betaalbaar in twaalfden ... Bij
aangetekend schrijven van 11 april 1989 vroeg tweede verweerster aan elk van de eigenaars namelijk de eisers, de huurhernieuwing aan de lopende voorwaarden van negen jaren. Bij aangetekend schrijven van 15 maart 1989 vroeg eerste verweerster reeds de huurhernieuwing aan aan tweede verweerster, en dit aan dezelfde vigerende voorwaarden. Op
22 juni 1989 lieten de eisers aan tweede verweerster weten "niet meer van plan te zijn nog
voor negen jaren te tekenen, daar zij het pand wilden verkopen". Bij brief van 12 juli 1989
liet tweede verweerster aan eerste verweerster weten niet te kunnen instemmen met de
vraag tot huurhernieuwing gelet op de weigering van de eigenaars om de hoofdhuur van 3
september 1981 te hernieuwen. Gelet op de weigering tot huurhernieuwing stelde de NV
Brouwerij Artois, rechtsvoorganger van tweede verweerster, bij aangetekend schrijven
van 17 juli 1989, de eisers in gebreke tot betaling van 515.805 BEF uitzettingsvergoeding
conform artikel 16 IV van de wet van 30 april 1951. Bij exploot van 29 januari 1991 ging
eerste verweerster over tot dagvaarding van tweede verweerster in betaling van 677.880
BEF meer 500.000 BEF schadevergoeding conform artikel 16 IV van de voormelde wet.
Bij deurwaardersexploot van 25 februari 1991 ging tweede verweerster over tot dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring van de eigenaars ... De respectievelijke vorderingen
tussen partijen en de beroepen tegen het bestreden eindvonnis van 19 februari 1997 vinden hun oorsprong in het feit dat bij aangetekend schrijven van 2 juni 1989, eerste eiser
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namens beide echtgenoten (de eisers), aan de hoofdhuurder, tweede verweerster, liet weten eerder van plan te zijn het verhuurde pand te verkopen, dan een huurhernieuwing van
9 jaren toe te staan ... Eerste verweerster besluit tot de ontoelaatbaarheid van het hoger beroep voor zover tegen haar gericht. Het hoofdberoep van de eisers, oorspronkelijke verweerders in tussenkomst en vrijwaring, is blijkens het beroepsrekwest van 21 april 1997
zowel gericht tegen eerste verweerster, oorspronkelijk hoofdeiseres, als tegen tweede verweerster, oorspronkelijk verweerster, en eiseres in tussenkomst en vrijwaring. Eerste verweerster besluit in hoofdorde tot de ontoelaatbaarheid van het hoger beroep voor zover tegen haar gericht, om reden dat er geen rechtsband bestaat tussen haar en de eisers, die in
eerste aanleg tegen haar niets hebben gevorderd en het geschil voor het overige niet onsplitsbaar is. Op grond van de voor de eerste rechter genomen processtukken stelt de
rechtbank vast dat inderdaad tussen de eisers en eerste verweerster niets gevorderd werd
daar de hoofdeis van eerste verweerster alleen gericht was tegen tweede verweerster, dewelke vervolgens huidige eisers in tussenkomst en vrijwaring dagvaardde. Bovendien
staat vast dat het bestreden vonnis bij exploot van 23 april 1997 ten verzoeke van eerste
verweerster werd betekend aan tweede verweerster, die zelf geen principieel hoger beroep
instelde binnen de door artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek voorziene termijn. Hoger beroep kan alleen ingesteld worden door hij of zij die in eerste aanleg als eiser, of verweerder of tussengekomen partij is opgetreden en opzichtens een partij die voor de eerste
rechter tegengestelde belangen heeft verdedigd, wat noodzakelijk een rechtsband tussen
eerste en tweede verweerster, en anderzijds tussen deze laatste en hoofdappellanten (de eisers), doch niet tussen deze eisers en eerste verweerster. Derhalve is het beroep van de
verweerders in tussenkomst en vrijwaring, nu de eisers, tegen hoofdeiseres (eerste verweerster) ontoelaatbaar, daar anders aan de appèlrechter een nieuwe eis zou worden voorgelegd, wat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt. De eisers zouden hoogstens de gemeenverklaring van het te wijzen vonnis kunnen vorderen tegen eerste verweerster, wat zij evenwel niet doen en wat de rechtbank niet ultra petita kan toestaan ...
Terecht voert eerste verweerster aan dat incidenteel beroep bij conclusies van (tweede
verweerster) van 6 november 1998 opzichtens haar onontvankelijk is om reden dat het
(vonnis van de eerste rechter) bij exploot van 23 april 1997 betekend werd zonder dat binnen de termijn van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek enig hoofdberoep werd ingesteld door tweede verweerster. Anderzijds is zoals gezegd het principaal hoger beroep
van de eisers tegen eerste verweerster eveneens ontoelaatbaar.
Grieven
De gedaagde in tussenkomst en vrijwaring kan hoger beroep instellen tegen de eiser op
hoofdeis, voor zover de gedaagde in tussenkomst en vrijwaring ook partij geworden is ten
aanzien van de hoofdeis doordat een rechtsband tot stand is gekomen met de eiser op
hoofdeis. Die rechtsband komt tot stand wanneer de gedaagde in tussenkomst en vrijwaring rechtstreeks concludeert tegen de eiser op hoofdeis, aldus zijn tegenpartij wordt en er
belang bij heeft om tegen hem hoger beroep in te stellen. De eisers concludeerden als gedaagden in tussenkomst en vrijwaring voor de eerste rechter rechtstreeks tegen eerste verweerster, toen eiseres op hoofdeis.
De eisers concludeerden inderdaad in hun conclusies voor de eerste rechter rechtstreeks
tegen eerste verweerster dat deze ten onrechte aanspraak maakt op het eigendomsrecht
van de kwestieuze handelszaak, dat de eisers immers steeds zelf eigenaars geweest en gebleven zijn van de kwestieuze handelszaak vermits de herberg reeds in het kwestieuze
pand gevestigd was voor het aangaan van de huurovereenkomst met de verweersters en
vermits tweede eiseres de herberg zelf uitgebaat heeft van 1964 tot 1 maart 1978 en dat de
handelszaak zeker niet na de inhuurname werd opgebouwd, dat eerste en tweede verweersters derhalve moeten aantonen dat zij de handelszaak in waarde hebben doen verhogen
met 15 pct. teneinde in aanmerking te komen voor een eventuele uitwinningsvergoeding
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gelet op artikel 25, laatste lid, Handelshuurwet en gelet op het feit dat de eisers geheel en
minstens voor 75 pct. eigenaar waren van de handelszaak, dat eerste en tweede verweersters echter te genendele aantonen dat zij de waarde van de handelszaak op het ogenblik
van de beëindiging van de huur hadden verhoogd met minstens 15 pct. en dat elke eis opzichtens de eisers tot het bekomen van een uitwinningsvergoeding dan ook dient afgewezen (zie de vierde aanvullende conclusies van de eisers voor de eerste rechter, gedateerd
op 3 november 1994, pag. 2 t.e.m. pag. 5 zie tevens de aanvullende conclusies van de eisers voor de eerste rechter, gedateerd op 30 oktober 1992, pag. 3 en 4, randnr. 2).
De eisers concludeerden bovendien voor de eerste rechter rechtstreeks tegen eerste verweerster dat zij ten onrechte bepaalde onkosten terugvordert die volgens de voorgebrachte
facturen betrekking hebben op de uitvoering van haar eigen verplichting het goed te onderhouden, dat zij tevens ten onrechte de terugbetaling vordert van een drempelgeld hetgeen alleszins niet invorderbaar is jegens de eisers en dat zij tevens ten onrechte een
winstverdeling vordert ten belope van 250.000 BEF zonder enig bewijsstuk voor te leggen
tot staving van deze eis, dat eerste verweerster de handelsuitbating bovendien niet wou
verder zetten vermits zij duidelijk had laten weten geen interesse meer te hebben voor de
verdere uitbating en er hoe dan ook geen enkel bewijs wordt voorgebracht van enige
winstderving en dat eerste verweerster tenslotte een forfaitaire vergoeding voor verhuiskosten vraagt zonder daarvan enig bewijs te leveren (zie de aanvullende conclusies van eisers voor de eerste rechter, gedateerd op 30 oktober 1992, pag. 4 t.e.m. pag. 6, randnr. 3b).
De eisers concludeerden bovendien rechtstreeks tegen eerste verweerster dat zij ten onrechte beweert dat de handelszaak een tweetal jaren heeft leeggestaan vermits vaststaat
dat de stelling van eerste verweerster zoals uiteengezet in haar aanvullende conclusies na
plaatsbezoek vals is (zie de derde aanvullende conclusies van eiseres voor de eerste rechter, gedateerd op 8 september 1993, pag. 2 en 3, randnr. 1).
De eisers werden derhalve ook partij ten aanzien van de hoofdeis door als gedaagden in
tussenkomst en vrijwaring rechtstreeks te concluderen tegen eerste verweerster, toen de
eisers op hoofdeis, en dat het hoger beroep van de eisers tegen eerste verweerster derhalve
ontvankelijk was.
De appèlrechters beslisten derhalve ten onrechte dat het beroep van de eisers tegen eerste verweerster ontoelaatbaar is bij gebrek aan rechtsband (schending van de artikelen 17,
18, 31, 1042, 1050, eerste lid, 1053 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek) en zij die beslissing evenmin wettelijk rechtvaardigden door de overweging dat anders een nieuwe eis
aan de appèlrechters zou worden voorgelegd (schending van de artikelen 807 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek) en zij aldus bovendien de rechtsgevolgen van de tussenkomst
miskenden (schending van de artikelen 15, 16, 812, 813 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek).
De appèlrechters konden op die gronden evenmin wettelijk beslissen dat het incidenteel
beroep van 6 november 1998 van tweede verweerster tegen eerste verweerster onontvankelijk was om reden dat het vonnis van de eerste rechter bij exploot van 23 april 1997 betekend werd. Het hoofdberoep van de eisers tegen eerste verweerster was immers ontvankelijk zodat tweede verweerster als gedaagde in beroep te allen tijde incidenteel beroep
kon instellen tegen eerste verweerster (schending van de artikelen 1051 en 1054 van het
Gerechtelijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat bij een eis tot vrijwaring, de hoofdeis weliswaar onderscheiden blijft van de eis tot vrijwaring of tussenkomst, maar dat zulks niet belet dat
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de gedaagde in hoger beroep, hoger beroep kan instellen tegen de eiser op de
hoofdeis, voor zover die gedaagde ook partij is geworden ten aanzien van de
hoofdvordering, doordat een rechtsband is tot stand gekomen met de eiser;
Dat een dergelijke rechtsband ontstaat inzonderheid wanneer de opgeroepene
zich rechtstreeks in een conclusie richt tegen de eiser op hoofdeis of zich aansluit
bij het door verweerder op hoofdeis gevoerde verweer ter afwijzing van de aanspraken van de eiser op hoofdeis die tevens het voorwerp uitmaken van de eis tot
vrijwaring;
Overwegende dat, krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel hoger beroep kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep;
Overwegende dat uit de voor de eerste rechter genomen conclusies blijkt dat
de eisers niet enkel tegenspraak hebben gevoerd op de door tweede verweerster
tegen hen ingestelde eis tot vrijwaring, maar dat zij ook rechtstreeks de gegrondheid van de door eerste verweerster tegen tweede verweerster ingestelde hoofdeis hebben aangevochten;
Overwegende dat de appèlrechters enkel vaststellen dat "de hoofdeis van partij
X alleen gericht was tegen Interbrew (tweede verweerster)" en hieruit afleiden
dat "tussen (eisers) en (eerste verweerster) X niets gevorderd werd";
Dat zij aldus niet wettig hebben kunnen oordelen dat tussen deze partijen geen
rechtsband bestond;
Overwegende dat, doordat deze rechtsband wel was ontstaan, eerste verweerster een partij was in het geding voor de rechter in hoger beroep;
Overwegende dat de appèlrechters aldus niet wettig hebben kunnen oordelen
dat het door tweede verweerster tegen de eerste verweerster ingestelde incidenteel beroep niet toelaatbaar is omdat "een geldig incidenteel hoger beroep enkel
kan worden ingesteld door degene tegen wie een tijdig en geldig hoofdberoep
werd ingesteld, wat alhier niet het geval is";
Dat het vonnis aldus niet wettig beslist dat het hoger beroep van eiseres tegen
eerste verweerster en het incidenteel hoger beroep van tweede verweerster tegen
eerste verweerster, niet ontvankelijk zijn;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting
houdende in hoger beroep.
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10 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 526
1° KAMER - 10 oktober 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR DE
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BEZWAARSCHRIFT - VORDERING IN RECHTE - BEVEL STUITING VAN DE VERJARING - BEGRIP - GEVOLG.
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BEVEL - VERJARING STUITING - VOORWAARDE.
3º VERJARING — BELASTINGZAKEN — STUITING - BEVEL - VOORWAARDE.
1º Inzake inkomstenbelastingen is het bevel een daad van rechtsvervolging die een
uitvoerbare titel veronderstelt en aan het uitvoerend beslag voorafgaat, zodat het
betekende bevel, bij ontstentenis van een onbetwistbare belastingschuld, geen
verjaringstuitende werking kan hebben. (Art. 2244 B.W.)
2º en 3° Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat het bevel de burgerlijke
verjaring alleen dan stuit wanneer degene die betekent in de akte vermeldt dat het bevel
wordt betekend met het oogmerk de verjaring te stuiten. (Art. 2244 B.W.)
(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën T. D.R. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal A. Henkes (vertaling):
I.Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging.
1.Het bodemgeschil loopt over een wijzigende aanslag in de personenbelasting, die ten
kohiere is gebracht ten laste van de rechtsvoorgangers van verweerster, waartegen zij een
bezwaarschrift hebben ingediend en uiteindelijk een rechtsvordering hebben ingesteld.
Kort vooraleer het Hof van Beroep te Bergen uitspraak deed over dat geschil, liet eiser
aan het echtpaar D... een bevel betekenen houdende dagvaarding om voor de
beslagrechter te verschijnen. De betrokkenen deden verzet en een vonnis verklaarde dat
bevel nietig en van generlei waarde, na te hebben vastgesteld dat er op het ogenblik van
de betekening geen onbetwistbare belastingschuld bestond of niet meer bestond die een
daad van tenuitvoerlegging kon verantwoorden, terwijl dat bevel gegeven was met het
oog op de tenuitvoerlegging en niet, zoals eiser betoogde, alleen met het oog op de
stuiting van de verjaring. Het bestreden arrest heeft die gedachtegang overgenomen en de
beroepen beslissing bevestigd.
II.Middel
2.Het middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 2244 B.W., 300, § 1, 1°
W.I.B. 92, 145 en 147 van het uitvoeringsbesluit van 27 augustus 1992.
Eiser voert aan dat het arrest te dezen vaststelt dat het bevel van 19 oktober 1994 nietig
en van generlei waarde was "als daad van tenuitvoerlegging", zonder evenwel te betogen
dat het exploot van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder niet geldig was. Het arrest
stelt evenmin vast dat het in dat exploot vervatte bevel niet voldeed aan de gewone
geldigheidsvereisten ervan, namelijk dat het werkelijk betekend is aan degene die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen, dat het regelmatig is naar de vorm en opgemaakt is op
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grond van een geldige titel.
III.Bespreking.
3.Aan het Hof wordt in rechte de vraag gesteld of een aan een beslag voorafgaand bevel
de verjaring rechtsgeldig stuit wanneer er geen onbetwistbare belastingschuld bestaat.
Om daarop te antwoorden lijkt het mij aangewezen de aard van het aan het beslag
voorafgaande bevel nader te omschrijven en te zien welke rol het speelt bij de
tenuitvoerlegging.
Allereerst, wat dient technisch gesproken onder "bevel" te worden verstaan? LAURENT1
schrijft in zijn commentaar bij het oud artikel 2244 B.W. naar luid waarvan een bevel,
betekend aan degene die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, de verjaring stuit, het
volgende: "Le créancier qui a un acte exécutoire constatant sa créance, c'est-à-dire un
jugement ou un acte notarié, peut le mettre directement à exécution par la voie de la
saisie;.Mais avant de saisir et de vendre les biens du débiteur, l'huissier chargé de
l'exécution doit luit faire un commandement de payer un jour avant la saisie mobilière,
trente jours avant la saisie immobilière; cet acte contient la notification ou la copie du titre
dont le créancier poursuit l'exécution forcée. Le mot de commandement vient de ce que
l'huissier ordonne ou commande au débiteur d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamné à
faire ou ce à quoi il s'est obligé par un acte exécutoire, lui déclarant qu'en cas de refus il y
sera contraint par la saisie de ses biens. Le commandement est donc un acte
extrajudiciaire".
4.Voor de komst van het Gerechtelijk Wetboek werd het bevel beschouwd als een aan
het beslag voorafgaande handeling en werd het dus niet gezien als een daad van tenuitvoerlegging maar enkel als een voorbereidende handeling.
Zo zegt BRAAS in zijn handboek, gewijd aan de procedures betreffende het openvallen
van nalatenschappen en de desbetreffende middelen van tenuitvoerlegging, klaar en
duidelijk dat het bevel een voorbereidende handeling en geen daad van tenuitvoerlegging
is2.
Het bevel is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de schuldeiser over een uitvoerbare titel
beschikt, aangezien het veronderstelt dat die titel aan de schuldenaar wordt medegedeeld
tezamen met het dreigement dat op de openbare macht een beroep zal worden gedaan
indien eraan geen gevolg wordt gegeven. Dat is bijvoorbeeld de mening van DE PAGE, die
het bevel omschrijft als "l'acte par lequel un huissier notifie la grosse d'un jugement ou
d'un acte notarié, et commande au débiteur d'exécuter l'obligation dont il est tenu en vertu
de ce titre, lui déclarant qu'en cas de refus, l'on emploiera contre lui la force publique".
Voorts schrijft hij dat "tout commandement suppose un titre exécutoire"3.
In dezelfde gedachtegang schrijft LAURENT dat "le créancier qui a un acte exécutoire
constatant sa créance, c'est-à-dire un jugement ou un acte notarié, peut le mettre
directement à exécution par la voie de la saisie. Mais avant de saisir et de vendre les biens
du débiteur, l'huissier chargé de l'exécution doit lui faire un commandement de payer (...);
cet acte contient la notification ou la copie du titre dont le créancier poursuit l'exécution
forcée"4.
5.Het feit dat de schuldeiser die het bevel geeft over een uitvoerbare titel moet
beschikken is geen voldoende reden om het bevel als een daad van tenuitvoerlegging te
beschouwen.
1 LAURENT; dl. XXXII, Brussel, Bruylant-Christophe, 1878, p. 119, nr. 106.
2 A. BRAAS, Procédures d'ouverture des successions, voies d'exécution et procedures de distribution,
Brussel, Bruylant, Luik, Vaillant, 1953, pp. 231-232, nrs. 347 en 349.
3 DE PAGE, Traité, dl. VII, p. 1071, nr. 1183.
4 LAURENT, ibid.
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Een schuldeiser kan immers over een uitvoerbare titel beschikken, zoals bijvoorbeeld
een vonnis, terwijl de uitwerking ervan geschorst kan zijn. Dat is het geval wanneer het
vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, bijvoorbeeld omdat de termijn voor het
aanwenden van een rechtsmiddel de uitvoerbare kracht ervan schorst.
Andere soortgelijke toestanden kunnen zich voordoen: zo bijvoorbeeld wanneer de
uitvoerbaarheid van een notariële akte geschorst is, ten gevolge van een betichting van
valsheid (art. 1319, tweede lid, Ger.W.) of door de toekenning van uitstel (art. 1334
Ger.W.).
Zelfs in belastingzaken kan een dergelijk fenomeen zich voordoen, wanneer een
dwangbevel, dat de uitvoerbare titel vormt waarmee de belastingschuld kan worden
ingevorderd, geen effect kan sorteren omdat een bezwaarschrift is ingediend tegen de
belasting waarvan het dwangbevel geacht wordt de invordering mogelijk te maken.
6. Die titel waarvan de uitvoerbaarheid is geschorst kon, onder de gelding van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de betekening van een bevel rechtvaardigen.
Dat was het logische gevolg van het feit dat het bevel slechts een aan de uitvoering
voorafgaande handeling was: aangezien het geen deel uitmaakte van de eigenlijke
tenuitvoerlegging zelf, kon het bevel dus worden betekend vooraleer de titel uitvoerbaar
geworden was5.
Datzelfde feit, namelijk dat het bevel louter de waarde van een voorafgaande handeling
had, wettigde tevens de gevolgtrekking dat de schuldenaar tegen het bevel geen verzet
kon instellen6.
Het bevel veronderstelde dus enkel het bestaan van een uitvoerbare titel waarmee de
belastingschuld kon worden ingevorderd, maar vereiste niet dat de voorwaarden voor de
feitelijke tenuitvoerlegging vervuld waren.
7. Bij de inwerkingtreding van het Gerechtelijk Wetboek schijnt één bepaling
aanleiding te hebben gegeven tot problemen. Het betreft artikel 1499 van het Gerechtelijk
Wetboek volgens hetwelk "aan elk uitvoerend beslag op roerend goed een bevel aan de
schuldenaar voorafgaat, dat ten minste een dag voor het beslag wordt gedaan en dat de
betekening van de titel bevat indien dit nog niet gebeurd is".
Die bepaling neemt de tekst over van het oud artikel 583 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering. Dat zou een reden moeten zijn om aan dat artikel dezelfde
draagwijdte te blijven toekennen en om het bevel verder als een voorbereidende handeling
te beschouwen7.
8.Nochtans laten de commentaren die tijdens de parlementaire voorbereiding geleverd
werden bij artikel 1499 van het Gerechtelijk Wetboek een ander geluid horen8.
De Raad van State had de vraag opgeworpen naar de verenigbaarheid tussen twee
bepalingen van dat wetboek. Hij wijst, enerzijds, erop dat, krachtens artikel 1495 Ger.W.,
de termijn van hoger beroep tegen een vonnis waarbij een veroordeling tot de betaling van
een geldsom wordt uitgesproken een schorsende werking heeft.
Bijgevolg, aldus de Raad van State, kan op grond van een vonnis, dat tezamen met het
bevel één dag voor het beslag op roerend goed betekend wordt, overeenkomstig hetgeen
artikel 1499 van het Wetboek anderzijds bepaalt, nooit beslag worden gelegd, aangezien
5 G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, U.l.g., 1988, p. 600, nr. 283; zie ook in dezelfde
gedachtegang, G. DE LEVAL, "Aspects actuels du droit des saisies", J.T., 1980, p.629.
6 A. BRAAS, Procédures d'ouverture des successions, voies d'exécution et procedures de distribution,
Brussel, Bruylant, Luik, Vaillant, 1953, p. 232, nr. 349; G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, U.l.g.,
1988, p.600, nr. 283; zie ook, in dezelfde gedachtegang, G. DE LEVAL, "Aspects actuels du droit des
saisies", J.T., 1980, p. 629.
7 J. VAN COMPERNOLLE, "Examen de jurisprudence - Les saisies", R.C.J.B., 1987, p. 463, nr. 55
8 Pasin. 1967, p. 895, kol. 1.
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de uitwerking van de uitvoerbare titel is geschorst tot het verstrijken van de termijn voor
het instellen van het rechtsmiddel.
Daarop antwoordde de Minister dat het vonnis in de meeste gevallen één maand
vroeger is betekend en dat het bevel dus gegeven is op grond van een uitvoerbaar
geworden beslissing. Wat het bevel betreft dat tevens de betekening van de beslissing
bevat, dit wordt gebruikt bij een bij voorraad uitvoerbare beslissing.
Dat antwoord doet dus veronderstellen dat het bevel voortaan alleen nog mogelijk is
weliswaar op grond van een uitvoerbare titel, maar van een titel waarvan de uitvoerbare
doeltreffendheid volledig is. Met andere woorden, indien tegen het vonnis nog een
gewoon rechtsmiddel openstaat, kan er geen sprake zijn van een bevel.
9. Die interpretatie geeft te denken. Het staat ongetwijfeld vast dat op grond van een
uitvoerbare titel geen daad van tenuitvoerlegging kan worden verricht, wanneer de
uitwerking van die titel ervan geschorst is door de termijn voor hoger beroep of verzet.
Daarentegen is het niet duidelijk hoe de weigering om een bevel toe te staan kan worden
verantwoord?
Artikel 1499 Ger.W. kan niet aldus worden uitgelegd dat een volledig uitvoerbare titel
vereist is wanneer het bevel gegeven wordt. Het bepaalt alleen dat het bevel moet gegeven
worden "ten minste één dag voor het beslag".
10. In een deel van de rechtsleer, en niet het minste, komt evenwel tot de conclusie dat
het bevel wel degelijk een daad van tenuitvoerlegging vormt.
Zo oordeelt professor GEORGES DE LEVAL dat het bevel een daad van tenuitvoerlegging is:
"Avant le Code judiciaire, il était unanimement admis que le commandement ne
constituait pas un acte d'exécution, mais un simple acte préparatoire de celle-ci. Il en
résultait qu'il pouvait être signifié avant que le titre ne soit devenu exécutoire, en même
temps que le jugement non exécutoire par provision et qu'il était insuffisant pour justifier
une demande de cessation d'une poursuite aanoncée, mais non commencée.
Depuis le Code judiciaire, les travaux préparatoires sont formels à cet égard, le
commandement ne peut être signifié que sur le fondement d'un titre exécutoire, c'est-àdire, s'il s'agit d'une decision de justice, que celle-ci, à moins qu'elle ne soit assortie de
l'exécution proviso ire, doit être préalablement passée en force de chose jugée suite au
non-exercice d'une voie de recours ordinaire dans le mois suivant la signification du
jugement"9
Hij steunde die opvatting op de rechtspraak van het Hof, dat duidelijk heeft beslist dat
het verzet tegen een bevel een verzet is tegen een middel van tenuitvoerlegging.
11. Andere auteurs daarentegen stellen zich meer terughoudend op. In de commentaar
bij het arrest van het Hof van 24 maart 1977 10 betreffende de vraag of de
invereffeningstelling van een vennootschap een samenloop tussen de verschillende
schuldeisers doet ontstaan schrijft professor VAN COMPERNOLLE dat "la question de savoir si
le commandement constitue un acte d'exécution ne se posait que de manière indirecte, la
Cour étant essentiellement amenée à se prononcer sur la portée de l'article 184 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales. Aussi bien, l'arrêt n'a-t-il pas fait la paix
judiciaire et la question relative à la nature du commandement demeure, au niveau des
jurisdictions de fond, controversée"11.
Wat de draagwijdte van dat arrest betreft, dient er te worden vastgesteld dat het Hof het
bevel niet klaar en duidelijk heeft gelijkgesteld met een daad van tenuitvoerlegging. En
9 G. DE LEVAL, Traité des saisies, Luik, U.l.g., 1988, p. 600, nr. 283; zie ook, in dezelfde
gedachtegang G. DE LEVAL, "Aspects actuels du droit des saisies", J.T., 1980, p. 629.
10 Cass., 24 maart 1977, A.C., 1977, 802.
11 J. VAN COMPERNOLLE, "Examen de jurisprudence - Les saisies", R.C.J.B., 1987, p. 463, nr. 55.
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terecht, aangezien het Hof in zijn antwoord op het middel geen uitspraak doet over de
regelmatigheid van een verzet tegen een bevel. Het beperkt zich ertoe te zeggen dat de
rechter, in geval van verzet tegen daden van tenuitvoerlegging, moet nagaan of die
handelingen afbreuk doen aan de rechten van de schuldeisers. Het beslist dus niet, wat
men er ook moge van zeggen, dat het bevel een daad van tenuitvoerlegging is.
Aangezien het middel er geen gewag van maakte, diende het Hof zich daarover niet uit
te spreken en was de bodemrechter daarvoor bevoegd.
12. In twee arresten van 28 oktober 1993 had het Hof interessante preciseringen kunnen
aanbrengen. Eiser vorderde immers de vernietiging van het arrest, in zoverre dat arrest het
bevel tezamen met het beslagexploot nietig en van generlei waarde had verklaard.
De minister van Financiën voerde evenwel tot staving van zijn voorziening de
schending aan van verschillende bepalingen, waaronder artikel 149 van de Grondwet, aan.
Het Hof heeft conform de conclusie van procureur-generaal baron Velu, het arrest
vernietigd, doch enkel op grond dat het niet geantwoord had op de conclusie12.
13. In de zaak die tot deze voorziening heeft geleid, sluit de bodemrechter zich aan bij
het standpunt dat het bevel een daad van tenuitvoerlegging is, en, aangezien de daden van
tenuitvoerlegging verboden zijn wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen het
bedrag dat het onbetwistbaar verschuldigde gedeelte van de belasting te boven gaat, volgt
daaruit dat de daaraan verbonden bevelen verboden zijn.
Vanuit dat oogpunt is het bevel nietig, aangezien het als daad van tenuitvoerlegging
verboden wordt door artikel 410 W.I.B.
Die zienswijze heeft enige weerklank gevonden in de rechtsleer, met name in een noot
van de hand van HUGUES MICHEL, gepubliceerd in de Jurisprudence de Liège, Mons et
Bruxelles. Die auteur is van mening dat "l'enseignement des arrêts de la Cour de cassation
évoqués ci-dessus [les arrêts de 1993], ainsi que celui de Monsieur DE LEVAL doivent
trouver application relativement aux commandements signifiés par le receveur". En hij
vervolgt: "ainsi, si un commandement est signifié à peine de saisie-exécution alors que
l'incontestablement dû est fixé à zéro ou a été payé, il doit être déclaré nul et de nul
effet"13.
14. Indien die zienswijze zou worden gevolgd, dan zou dat een op zijn minst
merkwaardig gevolg hebben. In zoverre de uitvoerbare titel nietig is, kan hij immers geen
uitwerking hebben en kan hij zelfs de verjaring niet stuiten14.
Indien het echter de schuldeiser die beschikt over een uitvoerbare titel waarvan de
uitwerking geschorst is, verboden is om tot de betekening van een bevel over te gaan, rest
hem geen enkele mogelijkheid meer om de verjaring van zijn schuldvordering te stuiten.
15. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek voorziet immers slechts in drie
mogelijkheden om de verjaring van een schuldvordering te stuiten: de dagvaarding in
rechte, het bevel of het beslag.
In gevallen zoals het onderhavige, is beslag niet mogelijk, omdat de uitvoerbaarheid
van de titel geschorst is. Hetzelfde geldt voor het bevel, als men ervan uitgaat dat het een
daad van tenuitvoerlegging is tegen de schuldenaar van de schuld waarvan de
tenuitvoerlegging geschorst is wegens de schorsing van de uitvoerbaarheid van de titel.
Voor de schuldeiser blijft dan nog de mogelijkheid open om zijn tegenstrever voor de
rechter te dagvaarden. Maar dan is het wel vereist dat de mogelijkheid daartoe geboden
12 Cass., 28 oktober 1993, nr. 433.
13 H. MICHEL, "Un commandement préalable à saisie interrompt-il, en tout état de cause, la
prescription en droit fiscal?", noot onder Burg. Charleroi (Beslag), 11 oktober 1994, J.L.M.B., 1996,
p. 1444.
14 Ibidem.
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wordt. Dat is niet altijd het geval, zoals wanneer een schuldeiser beschikt over een vonnis
dat al betekend is maar nog niet uitvoerbaar geworden is wegens de termijn voor het
instellen van een rechtsmiddel.
Stel dat de verjaring intreedt binnen die termijn, dan lijkt het moeilijk denkbaar dat de
schuldeiser zijn tegenstrever andermaal moet dagvaarden om de verjaring te voorkomen.
Een dergelijke praktijk zou immers zinloos zijn, daar zij bedoeld is om opnieuw een
procedure te beginnen die reeds haar beslag gekregen heeft en geleid heeft tot de
beslissing die men verwacht te kunnen doen uitvoeren.
Bovendien is het niet zeker dat die nieuwe dagvaarding de verjaring zou kunnen
stuiten; de verweerder zal immers niet nalaten de exceptie van gewijsde op te werpen, wat
zal leiden tot de verwerping van de eis en bijgevolg de stuiting van de verjaring zal
verhinderen overeenkomstig artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek15.
16. Overigens, ingeval van een fiscaal dwangbevel waarvan de uitvoerbaarheid wegens
de indiening van een bezwaarschrift is geschorst, is het moeilijk denkbaar dat de minister
van Financiën de belastingplichtige voor een burgerlijke rechter zal dagvaarden om zijn
schuldvordering door de rechter te doen erkennen, nu er reeds een procedure is gevoerd
tot vaststelling van het bestaan ervan.
In een dergelijk geval staat de ontvanger blijkbaar weerloos. Hij heeft kennelijk geen
enkele mogelijkheid om de verjaring te stuiten: noch de dagvaarding, noch het beslag,
noch het bevel.
17. In een dergelijke optiek zou de belastingplichtige maar een bezwaarschrift hoeven
in te dienen dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel verhindert om de niet illusoire
hoop te hebben dat hij aan de belasting kan ontkomen. De belastingambtenaar zou zich
immers in dat geval gedwongen zien de afloop van de procedure op bezwaarschrift af te
wachten om de verjaring te kunnen stuiten. En, indien de verjaring intussen is ingetreden,
gedurende de behandeling van het bezwaarschrift, is de belastingplichtige definitief
vrijgesteld van de belasting.
Een dergelijk gevolg is onaanvaardbaar. Daarom maken degenen die het bevel zien als
een eerste daad van tenuitvoerlegging een onderscheid tussen twee soorten van bevelen.
Volgens hen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het bevel waarmee de
tenuitvoerlegging wordt beoogd, enerzijds, en het bevel waarmee de stuiting van de
verjaring wordt beoogd, anderzijds.
Alleen het eerste, waarmee een beslag beoogd wordt, zou verboden zijn wanneer de
uitvoerbaarheid van de titel is geschorst. Het tweede daarentegen zou louter strekken tot
bewaring van recht en zou bijgevolg toegelaten zijn, zelfs als de tenuitvoerlegging niet
mogelijk is16.
Teneinde beide categorieën van elkaar te onderscheiden en aldus uit te maken of het
bevel al dan niet geldig is, zou de door de steller van het bevel te kennen gegeven
bedoeling als maatstaf moeten dienen. Indien hij te kennen geeft de verjaring te willen
stuiten, zal het bevel geldig zijn. Zegt hij daarentegen niets, dan zal het bevel vermoed
worden de grondslag te vormen voor de tenuitvoerlegging en zal het in voorkomend geval
door de rechter worden vernietigd.
18. Die redenering overtuigt niet. Het blijkt moeilijk te zijn het bevel en de wil tot
stuiting van elkaar te willen scheiden. Beide hangen wezenlijk met elkaar samen: er is
15 DE PAGE, Traité, dl. VII, p. 1070, nr. 1182.
16 H. MICHEL, "Un commandement préalable à saisie interrompt-il, en tout état de cause, la
prescription en droit fiscal?", noot onder Burg. Charleroi (Beslag), 11 oktober 1994, J.L.M.B., 1996,
p. 1148; zie ook de administratieve circulaire van 29 februari 1996, nr. WIB 14/469 die deze
zienswijze bekrachtigt.
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slechts sprake van stuiting omdat er een bevel is.
Daarom zegt LAURENT: "Le commandement est donc un acte extrajudiciaire". "Pourquoi
la loi attribue-t-elle à un acte d'huissier un effet que généralement elle n'attache qu'à une
action judiciaire? Lorsque l'acte que l'huissier est chargé de mettre à exécution est un
jugement, le commandement est la suite de l'action; c'est un préliminaire de l'exécution
forcée de la sentence du juge: si l'assignation en justice suffit pour interrompre la
prescription, à plus forte raison doit-il être ainsi de l'exécution du jugement que le
demandeur a obtenu. Quant aux actes notariés, ils ont revêtus de la formule exécutoire, au
nom du roi, comme les jugements; ils autorisent le créancier à saisir les biens du débiteur,
aussi bien que la sentence du juge. Dans l'un et l'autre cas, le créancier manifeste, par les
actes les plus énergiques, la volonté non seulement de maintenir son droit, mais de le
mettre à exécution par la voie de la saisie; donc la prescription devait être interrompue17".
Overigens kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de opvatting volgens welke het
bevel een tweevoudige strekking heeft niet strookt met de tekst van de wet: wanneer het
Burgerlijk Wetboek verwijst naar het bevel, schept het geen specifiek instituut; het aldaar
vermelde bevel stemt overeen met dat waarvan sprake is in het Gerechtelijk Wetboek. Het
is niet duidelijk hoe een bevel ad hoc zou kunnen worden onderscheiden, dat alleen zou
dienen om de verjaring te stuiten. Noch het Gerechtelijk Wetboek, noch het Burgerlijk
Wetboek maken dat onderscheid.
19. De opvatting volgens welke het bevel een daad van tenuitvoerlegging sensu stricto
is biedt m.i. nauwelijks enige uitweg. Het bevel stuit de verjaring enkel wanneer het deel
uitmaakt van de procedure van de tenuitvoerlegging. Daartoe is echter eerst vereist dat het
bevel pas kan worden betekend op het ogenblik dat de schuldeiser over een volledig
uitvoerbare titel beschikt.
Zodra de titel niet volledig uitvoerbaar is, is bijgevolg een bevel uitgesloten en kan de
verjaring niet worden gestuit.
Aldus kan de stelling volgens welke het bevel de eerste daad van tenuitvoerlegging
vormt op grond dat het enkel kan worden gegeven op grond van een volledig uitvoerbare
titel, niet zonder voorbehoud worden aangenomen.
20. Moet bijgevolg niet veeleer worden aangenomen dat het aan het beslag
voorafgaande bevel een louter voorbereidende handeling is, en dat niets de schuldeiser
verbiedt een bevel te betekenen en de verjaring te stuiten, zelfs als zijn uitvoerbare titel op
dat ogenblik nog geen uitwerking kan krijgen?
Het Hof van Beroep te Brussel, dat uitspraak diende te doen na vernietiging en op de
door het Hof bij arrest van 28 oktober 1993 bevolen verwijzing, redeneert in dezelfde
trant; het beslist dat "il faut dissocier les deux aspects d'un commandement dans la mesure
où ce commandement interrompt la prescription et est également le préalable nécessaire à
une saisie-exécution; que le commandement peut dès lors valoir comme acte interruptif de
la prescription indépendamment de l'absence ou de l'existence de toute exécution,
régulière ou non"18.
21. Dat gezegd zijnde, is het vereist dat de uitvoerbare titel, wanneer hij niet wordt
aanvaard, evenwel niet reeds ongegrond bevonden is door de schuldeiser die aan de
oorsprong ligt van het op die titel gegronde bevel.
17 LAURENT, dl. XXXII, Brussel, Bruylant, 1878, p. 1878, p. 120, zie ook DE PAGE, Traité, dl. VII, p.
1072, nr. 1183. Zie ook Arb.h. Luik, 9 juni 1992, J.T.T., 1993, p. 179 (afgekort): Naar luid van art.
2244 van dat wetboek, kan de verjaring alleen worden gestuit door een dagvaarding in rechte, een
bevel betekend aan degene die men wil beletten de verjaring te verkrijgen of een eveneens betekend
beslag. De loutere aanmaning om te betalen - ook al is ze toegekomen op het adres van de
geïntimeerde - heeft die verjaring niet kunnen stuiten".
18 Brussel, 24 juni 1997, Bull. contr., 1999, nr. 792, p. 1158.
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In casu had de administratie echter toegegeven dat de schuldenaars die tegen
bovenvermelde aanslag een bezwaarschrift hadden ingediend, geen onbetwistbare
belastingschuld hadden.
22. Bijgevolg, aangezien het bevel een buitengerechtelijke akte is van de schuldeiser,
gegrond is op een uitvoerbare titel en aan een uitvoerend beslag op roerende goederen
voorafgaat, beslist het arrest door te overwegen dat het bevel slechts betekend is met het
oog op de gedwongen tenuitvoerlegging van de ten kohiere gebrachte belasting, ofschoon
er geen onbetwistbare belastingschuld bestond, wettig dat het bevel de verjaring niet heeft
kunnen stuiten.
Derhalve kan het middel niet worden aangenomen.
Besluit.
Verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0067.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 300, § 1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 145 en 147 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1992 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest heeft, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, het op
19 oktober 1994 aan [het echtpaar D.-D.] betekende betwiste bevel nietig verklaard en eiser veroordeeld in de kosten.
Het heeft aldus beslist op de volgende gronden :
"de eerste rechter heeft immers terecht, en op pertinente gronden die het hof [van beroep] overneemt, uitspraak gedaan zoals hij gedaan heeft door het litigieuze bevel nietig te
verklaren;
Het bevel tot betaling op gevaar van uitvoerend beslag werd uitsluitend betekend als
daad van tenuitvoerlegging in een context die als daad van tenuitvoerlegging nietig en
zonder gevolg is, dit bevel tot betaling kan niet de gevolgen, bedoeld in artikel 2244 van
het Burgerlijk Wetboek, hebben bij gebreke aan uitdrukkelijke vermelding in die zin.
De eerste rechter (=het vonnis van 14 mei 1998 van de beslagrechter bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Charleroi) had het volgende overwogen :
"ook al kan een exploot onderscheiden juridische doeleinden hebben, in welk geval het
geldig kan blijven ten aanzien van één ervan, zelfs als het nietig is ten aanzien van de an-
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dere doeleinden, toch moet, zoals uit de bovenstaande opmerkingen volgt, worden vastgesteld dat nergens blijkt dat het betwiste bevel andere oogmerken heeft dan de tenuitvoerlegging, zodat [eiser], in strijd met wat hij toen aan zijn geadresseerden ter kennis heeft
gebracht, zich niet kan beroepen op het feit dat er achteraf geen beslag is gelegd om de
draagwijdte ervan a posteriori te wijzigen teneinde het van een 'klassiek' bevel te maken
tot een verjaringstuitend bevel (de circulaire 14/469/194 van 29 februari 1996 bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen onderstreept dat het 'klassieke' bevel zich hierin van
het verjaringstuitende onderscheidt dat, zoals te dezen, het eerste een bevel tot betaling
binnen 24 uur inhoudt op straffe van uitvoerend beslag)".
Grieven
Krachtens artikel 145 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1992 tot uitvoering
van artikel 300, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, kan de voor de
invordering van de directe belastingen en de voorheffingen bepaalde termijn van vijf jaar
worden gestuit op de wijze bepaald in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen".
De omstandigheid dat het exploot van 19 oktober 1994 voor [het echtpaar D-D] het bevel inhield om een bedrag van x frank te betalen en bepaalde dat zij, indien zij niet aan dat
bevel zouden voldoen, daartoe zouden gedwongen worden door uitvoerend beslag op hun
roerende goederen, en het feit dat die akte vervolgens "nietig is verklaard als daad van
tenuitvoerlegging", in strijd met wat het bestreden arrest beslist, niet beletten dat het aan
het beslag voorafgaande bevel tot betaling geldig was als verjaringstuitende daad, ook al
bevatte het enkel een bevel om te betalen op straffe van uitvoerend beslag.
Opdat een bevel tot betaling de verjaring zou stuiten is het vereist doch voldoende dat
het werkelijk betekend wordt aan degene die men willen beletten de verjaring te verkrijgen, dat het regelmatig is naar de vorm en op een rechtsgeldige titel gegrond is.
De nietigheid van de beslagprocedure maakt het voorafgaand bevel tot betaling niet ongeldig. Het bestreden arrest merkt zelf op dat het exploot van 19 oktober 1994 "als daad
van tenuitvoerlegging" nietig is verklaard.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt overigens niet dat het bevel tot betaling de burgerlijke verjaring enkel stuit wanneer in de akte zelf uitdrukkelijk wordt vermeld dat het is opgemaakt om een verjaring te stuiten.
Bijgevolg is de beslissing waarbij het betwiste bevel tot betaling nietig wordt verklaard
op grond dat de beslagprocedure waarmee het in verband stond, nietig is verklaard en dat
het bevel niet uitdrukkelijk vermeldt dat het de verjaring stuit, niet naar recht verantwoord
(schending van alle bovenaan in het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt,
enerzijds, dat de ontvanger van de directe belastingen aan het echtpaar D-D een
bevel heeft doen betekenen om binnen vierentwintig uur de belasting voor het
aanslagjaar 1987 te betalen, op straffe van daartoe door alle middelen rechtens te
worden gedwongen, onder meer door uitvoerend beslag op al hun roerende goederen en, anderzijds, dat de administratie had toegegeven dat er geen onbetwistbaar verschuldigde belasting bestond aan de zijde van de schuldenaars, aangezien zij tegen bovenvermelde aanslag een bezwaarschrift hadden ingediend;
Overwegende dat naar luid van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek een
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan
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hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen;
Overwegende dat het arrest overweegt dat "het bevel tot betaling op gevaar
van uitvoerend beslag werd uitsluitend betekend als daad van tenuitvoerlegging
in een context die als daad van tenuitvoerlegging nietig en zonder gevolg is, dit
bevel tot betaling kan niet de gevolgen, bedoeld in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, hebben bij gebreke aan uitdrukkelijke vermelding in die zin";
Overwegende dat artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist op dat
het bevel tot betaling de burgerlijke stuiting zou vormen, dat de betekenende partij in de akte vermeldt dat wordt betekend met het oogmerk de verjaring te stuiten;
Dat het arrest met de hierboven vermelde overweging, waartegen het middel
opkomt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Overwegende evenwel dat het Hof de onjuiste grond, waartegen het middel
opkomt, kan vervangen door een rechtsgrond die het dictum van het arrest verantwoordt;
Overwegende dat, inzake inkomstenbelastingen, het bevel tot betaling een
daad van rechtsvervolging is die een uitvoerbare titel veronderstelt en aan het
uitvoerend beslag voorafgaat;
Dat, bijgevolg, het door eiser betekend bevel tot betaling, bij ontstentenis van
een onbetwistbaar verschuldigde belasting, geen stuitende werking heeft;
Dat derhalve het middel, ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
dat het niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 527
1° KAMER - 10 oktober 2002

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MET DE CONCLUSIE
VAN EISER EENSLUIDENDE BESLISSING.
De eiser heeft geen belang bij een kritiek op het dictum van het arrest waarin de door hem
bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde rechtsvordering, overeenkomstig zijn
conclusie, ontvankelijk verklaard wordt1.
(D. e.a. T. F. e.a.)

1 Zie Cass., 26 april 2001, A.R. C.99.0372.F, nr. 236 en concl. O.M.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0087.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan.
Ze zijn gesteld als volgt :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 36 van de wet van
11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging;
- artikel 69 van genoemde wet;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 december 1994 tot vaststelling van de datum
van de inwerkingtreding van de bepalingen van die wet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "de vorderingen strekken tot vergoeding van de door een
verkeersongeval veroorzaakte schade", vernietigt het hof het beroepen vonnis, dat op 24
maart 1997 is gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Nijvel, behalve in zoverre
het de vorderingen van de eisers tegen de eerste verweerder niet gegrond verklaart en, opnieuw uitspraak doende voor het overige, verklaart het ook de vorderingen van de eisers
tegen de tweede verweerder niet gegrond.
Grieven
Krachtens het bij artikel 36 van de wet van 11 juli 1994 ingevoegde artikel 601bis van
het Gerechtelijk Wetboek, neemt de politierechtbank, ongeacht het bedrag, kennis van alle
vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien het
zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek. Die uitsluitende bevoegdheid is van openbare orde.
Naar luid van de overgangsbepaling van artikel 69 van de wet van 11 juli 1994 zijn de
bepalingen betreffende de bevoegdheid, het rechtsgebied en de rechtspleging van deze
wet als volgt van toepassing : 1° wat de zaken betreft die in artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek worden bedoeld, op de zaken die na de inwerkingtreding van dit artikel op
de rol van de politierechtbank worden ingeschreven, zoals bedoeld in het Gerechtelijk
Wetboek, vierde deel, boek II, titel I, hoofdstuk III. Krachtens artikel 1 van het koninklijk
besluit van 7 december 1994, is artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek van kracht
geworden op 1 januari 1995.
De dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg is op verzoek van de eisers aan de
eerste verweerder betekend op 3 januari 1995, dat is na de inwerkingtreding van die bepaling. De tweede verweerder heeft een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst ingediend
op 22 november 1995. Daaruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg en, vervolgens,
het hof van beroep niet bevoegd waren om kennis te nemen van de vorderingen van de ei-
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sers tegen de verweerders. Nu het arrest niettemin over die vorderingen uitspraak doet,
schendt het alle in het middel vermelde bepalingen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel aan het arrest verwijt dat het de rechtsvordering
van de eisers in verband met een verkeersongeval ontvankelijk verklaard heeft in
weerwil van het feit dat de rechtbank in eerste aanleg, uitspraak doende in eerste
aanleg, en daarna het hof van beroep ingevolge artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek geen volstrekte bevoegdheid daartoe bezaten;
Overwegende dat de eisers geen belang hebben bij een kritiek op het dictum
van het arrest waarin de door hen bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde
rechtsvordering, overeenkomstig hun conclusie, ontvankelijk verklaard wordt;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vorderingen van de eisers niet
gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het 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 Luik.
10 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gedeeltelijk andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 528
1° KAMER - 10 oktober 2002

EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - MEDEDINGING - VERORDENING (EG) NR. 2790/1999
VAN 22 DEC. 1999 - ARTIKEL 4, B) - SELECTIEVE DISTRIBUTIE - VERTICALE OVEREENKOMST VERBOD OP VERKOOP VIA INTERNET - GELDIGHEID.
Artikel 4, b) Verordening (EG) nr. 2790/1999 van 22 december 1999 sluit niet uit dat een
verticale overeenkomst een categoriek verbod van verkoop via internet mag bevatten, als
2 Het O.M., dat eveneens tot cassatie concludeerde op grond van het tweede middel, concludeerde tot
de niet-ontvankelijkheid van het eerste middel op grond dat het eerste middel, nu het geen melding
maakte van de artt. 643 en 577 Ger.W. krachtens welke de appèlrechter de bevoegde rechter in hoger
beroep dient aan te wijzen, geen voldoende grond opleverde tot cassatie.
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dat verbod objectief verantwoord is.
(MAKRO N.V. T. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, vennootschap naar Frans recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0300.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 februari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert drie middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
...
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 81 (oud artikel 85) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 (gewijzigd bij het
Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 november
1992, en bekrachtigd bij het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd
bij de wet van 10 augustus 1998), verder "EG Verdrag" genaamd;
- artikel 2 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, verder "WBEM" genaamd;
- artikel 4 Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999
(gepubliceerd in het Publikatieblad EG van 29 december 1999, L 336/21), rechtstreeks
toepasselijk in België ingevolge artikel 249 (ex artikel 189 EG Verdrag);
- artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, verder "WHPC" genaamd;
- artikel 149 van de Grondwet die op 17 februari 1994 is gecoördineerd.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, hervormt het beroepen vonnis, stelt
vast dat eiseres artikel 93 WHPC heeft geschonden en beveelt de staking van de gedraging op straffe van een dwangsom, na te hebben vastgesteld :
"dat het wegnemen van de barcodes die door de fabrikanten zijn gedrukt om ervoor te
zorgen dat hun producten kunnen worden opgespoord, nauw verbonden is met het al dan
niet geoorloofd karakter van de selectieve distributiestelsels; dat als die wijze van verkoop
van cosmetica veroordeeld zou worden, de middelen om dat stelsel hermetisch te maken
niet beschermd dienden te worden en dan zou het wegnemen van de barcodes helemaal
ongestraft kunnen gebeuren;
dat aldus met betrekking tot bijvoorbeeld het bestraffen van de verkoop door warenhuizen van parfums of producten waarop de fabrikant had laten vermelden dat zij enkel door
erkende distributeurs mochten worden verkocht, is beslist dat als de bevoorrading van het
warenhuis regelmatig was gebeurd de verkoop van die producten door dat warenhuis niet
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kan worden verboden, ook al is het geen erkend verkoper (Luik 7de k., 13 april 1995, Ing.
Cons., 1995, p.379);
dat het wegnemen van de codes noodzakelijk zou kunnen blijken om een artificiële afsluiting van de markten tussen Lid-Staten van de Europese Gemeenschap te vermijden
(Arrest E.H.v.J., 11 november 1997, Loendersloot- Ballantine genaamd, punt 40)".
Het arrest overweegt verder dat het selectieve distributiestelsel van de verweersters om
de volgende redenen in overeenstemming is met de concurrentieregels binnen de Europese Gemeenschap :
"dat hoewel het nut en de regelmatigheid van de individuele code vaststaan, zonder dat
de [verweersters] een specifieke beslissing van gemeenschapsvrijstelling moeten verkrijgen, toch moet worden nagegaan of het selectieve distributiestelsel van de [verweersters]
zoals het binnen de Europese economische ruimte functioneert, conform de gemeenschapsregels is;
dat dienaangaande selectieve distributie is toegestaan 'als vier voorwaarden zijn vervuld : ten eerste dat de eigenschappen van het product een selectieve distributie vereisen,
in die zin dat een dergelijk systeem een terechte eis is gelet op de aard van de betrokken
producten en met name hun hoge kwaliteit of hun hoge graad van techniciteit (...); ten
tweede dat de keuze van verkopers gebeurt aan de hand van objectieve kwaliteitscriteria
die eenvormig worden vastgelegd; ten derde dat het betrokken systeem een betere concurrentie beoogt en dus een tegengewicht wil vormen voor de concurrentiebeperking die inherent is aan de stelsels van selectieve distributie (...); en, ten vierde, dat de opgelegde criteria niet verder gaan dan nodig' (arrest H.v.J., 12 december 1996, Edouard Leclerc genaamd, punt 112);
dat als het gaat om cosmetica en vooral om luxeparfums, men aanneemt dat dit gesofistikeerde producten zijn die het resultaat zijn van een bijzonder onderzoek en een luxueus
imago hebben dat door selectieve distributie mede wordt instandgehouden, aangezien
daardoor het product in een uitgelezen verkooppunt meer tot zijn recht komt;
dat de (verweersters) een contract hebben opgesteld en aan de erkende verkopers voorgelegd dat sterkt gelijkt op dat van andere producenten; dat de Commissie haar goedkeuring had gehecht aan het contract van de producten Yves Saint Laurent en Givenchy, maar
dat die vrijstellingsbeslissing verstreken is en als dusdanig niet kan gelden voor de [verweersters]; dat de gelijkenis met de voorwaarden die aan de distributeur worden gesteld
toch laat vermoeden dat het modelcontract van de [verweersters] voor zover de selectie
objectief en zonder a priori gebeurt, niet strijdig is met de voorwaarden die moeten worden vervuld om dat beperkend systeem te mogen hanteren;
dat de voorbeelden die (eiseres) geeft van distributeurs die blijkbaar zijn erkend ondanks een weinig luxueus imago, niet betekenen dat de selectie willekeurig is gebeurd en
evenmin erop wijzen dat het uitsluiten van [eiseres] een misbruik is; dat de noodwendigheden van de distributie en de na te leven criteria kunnen verschillen naargelang de plaatselijke eigenheden;
dat de bedingen waardoor een distributeur een deel van zijn aankopen aan een andere
verkoper mag afstaan de markt 'ontsluiten'; dat de verplichting om een minimum quotum
aan persoonlijke bestellingen te plaatsen geen absolute rem is op de vrijheid die voortvloeit uit die bedingen;
dat, overigens, het verbod op postorderverkoop of op verkoop via Internet, gelet op de
kenmerken van het product zelf verantwoord kan zijn; dat dergelijke verkoopmethodes
raadgevingen aan de consument uitsluiten terwijl de aard van het product daarom vraagt;
dat het staat aan de nationale rechter na te gaan of de objectieve selectiecriteria worden
toegepast;
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dat een warenhuis niet uit het verkoopnet mag worden uitgesloten alleen omdat het ook
andere goederen verkoopt, maar dat het een speciale ruimte zal moeten inrichten waar de
verkoop met behulp van professionele raadgevers zal gebeuren;
dat als (eiseres), zoals uit de overgelegde foto's blijkt, de parfums in een gespecialiseerde ruimte verkoopt die blijkbaar niet minder aangenaam is dan die van tal van handelszaken die door de [verweersters] zijn erkend, de [verweersters] op het verzoek van [eiseres]
mogelijk koopwaar aan [eiseres] zullen moeten leveren; dat [eiseres] zich kandidaat moet
stellen en voldoen aan de terechte eisen van de [verweersters] die de bescherming beogen
van het prestigieus imago dat, voor het publiek, met parfum is verbonden en een deel van
de charme ervan uitmaakt".
Grieven
Het hof van beroep erkent dat de geldigheid van het selectieve distributienetwerk van
de verweersters een voorafgaande vereiste vormt voor "het ongestraft wegnemen van de
barcodes". Het hof van beroep erkent bijgevolg dat als het selectieve distributiestelsel niet
geldig zou zijn, het wegnemen van de barcodes, niet strijdig zou zijn met artikel 93
WHPC.
Eiseres had op bladzijde 18 van haar syntheseconclusie de nietigheid van het selectieve
distributiestelsel aangevoerd onder meer op grond dat "in tegenstelling tot hetgeen in het
nieuwe vrijstellingsreglement is bepaald, alle selectieve distributiecontracten een clausule
bevatten die de erkende kleinhandelaars verbiedt 'om producten op catalogus, per postorder, of op enige andere wijze op afstand te verkopen', wat niet alleen een verbod op verkoop op catalogus, maar ook, onder meer, op verkoop via Internet impliceert".
Het arrest erkent dat verbod door te overwegen dat "het verbod om op catalogus of via
Internet te verkopen gerechtvaardigd kan zijn".
Niettegenstaande dat verbod oordeelt het arrest dat de regels inzake mededinging niet
werden overtreden aangezien "het verbod van verkoop op catalogus of via Internet gerechtvaardigd kan worden door de specifieke eigenschappen van het product; dergelijke
verkoopmethodes sluiten de mogelijkheid uit om de consument raad te geven, wat gelet
op de eigenschappen van het product verantwoord is".
Aldus miskent het arrest de verordening 2790/1999 EG; dat nieuwe uitzonderingsreglement verbiedt immers in zijn artikel 4, punt B, verticale overeenkomsten die direct of indirect tot doel hebben de beperking van het gebied waarin of de klanten waaraan de afnemer de contractgoederen mag verkopen; de richtsnoeren van de Commissie inzake verticale beperkingen (Publicatieblad EG, 13 oktober 2000, C 29.1/1) vermelden meer in het
bijzonder dat "elke distributeur ongehinderd van het Internet gebruik moet kunnen maken
om producten aan te prijzen of te verkopen" (51) en dat "het bijvoorbeeld binnen een selectief distributiestelsel de distributeur moet vrijstaan met behulp van Internet reclame te
maken en te verkopen" (54 lees 53); in dat verband is de enige beperking die de leverancier mag hanteren met betrekking tot het gebruik van het Internet voor het verkopen van
zijn goederen het opleggen van kwaliteitsnormen (zie 51 in fine) [standards], waarover
het arrest niets zegt omdat [daarover] in de overeenkomsten niets is bepaald.
Bijgevolg is "het verbod op verkoop via Internet" dat het arrest op bladzijde 7 vaststelt
(zoals dat is bepaald in artikel 3 van de contracten van erkend kleinhandelaar) een beperking van de mededinging, zodat het contract en bijgevolg het selectieve distributienetwerk
op zich strijdig zijn met de Europese en Belgische regels inzake mededinging en bijgevolg nietig; zoals eiseres - met verwijzing naar punt 46 van de richtsnoeren van de Commissie -in haar syntheseconclusie had aangevoerd, heeft een overtreding van een van de in
artikel 4 van de verordening bepaalde restricties tot gevolg dat de overeenkomst in haar
geheel van de werkingssfeer van de groepsvrijstelling is uitgesloten en dat zij nietig is ingevolge artikel 81, §2, van het Verdrag.
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Bijgevolg schendt het arrest, wanneer het overweegt dat de regels inzake mededinging
niet zijn overtreden aangezien "het verbod op (...) verkoop via Internet gelet op de kenmerken van het product verantwoord kan zijn; dat dergelijke verkoopmethodes raadgevingen aan de consument uitsluiten terwijl de aard van het product daarom vraagt", artikel 4
van de EG verordening 2970/1999 die rechtstreeks toepasselijk is in België ingevolge artikel 249 (ex artikel 189) EG Verdrag, 81 van het EG Verdrag, 2 van het WBEM en 93 van
het WHPC, in zoverre de overtreding van die bepaling, die door het arrest in aanmerking
wordt genomen, ten onrechte steunt op de geldigheid van het selectief distributienetwerk.
...

IV. Beslissing van het Hof
...
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel niet preciseert waarin het arrest artikel 149 van
de Grondwet schendt;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat artikel 4, b), van de verordening nr. 2790/1999 van de Europese Commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81,
lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, bepaalt dat de in artikel 2 voorziene vrijstelling
niet van toepassing is op verticale overeenkomsten die, op zich of in combinatie
met andere factoren waarover de partijen controle hebben, direct of indirect, tot
doel hebben de beperking van het gebied waarin of de klanten waaraan de afnemer contactgoederen of -diensten mag verkopen, behoudens de in die bepaling
omschreven uitzonderingen;
Overwegende dat die bepaling, zoals blijkt uit de richtsnoeren inzake verticale
beperkingen die voorkomen in de bekendmaking van de Europese Commissie in
het Publikatieblad van 13 oktober 2000, niet uitsluit dat een verticale overeenkomst een "hard-core" -verbod kan inhouden om per Internet te verkopen als dat
verbod objectief is verantwoord;
Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de enige beperking die de leverancier ingevolge genoemd artikel 4, b, aan de afnemer mag opleggen het naleven is
van bepaalde kwaliteitseisen bij het gebruik van Internet voor de verkoop van
zijn producten, naar recht faalt;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
10 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gedeeltelijk andersluidende conclusie1 van de h. De Riemaec1 Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van de voorziening, maar besloot tot verwerping
van het tweede middel op grond dat dit middel enkel berust op de stelling dat artikel 4 van de
verordening (EG) nr. 2790/1999 van 22 december 1999 postorderverkoop, inclusief via internet,
verbood, terwijl dat verbod enkel in de richtlijnen van de Commissie is terug te vinden en niet in de
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ker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Degryse en Nelissen Grade.

Nr. 529
1° KAMER - 10 oktober 2002

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - ONTBREKEN VAN
VERMELDINGEN - DATUM VAN HET VONNIS EN ALGEMENE ROLNUMMERS - VERSCHRIJVING.
De in het cassatieverzoekschrift en in de akte tot betekening ervan begane verschrijving die
erin bestaat dat noch de datum van de bestreden beslissing noch de rolnummers ervan
juist zijn aangegeven, maakt de voorziening niet onontvankelijk mits de verschrijving aan
de hand van de stukken van de rechtspleging kan worden verbeterd1.
(H. e.a. T. INTERBREW BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0525.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers tot cassatie voeren een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk het de
rechter verboden is uitspraak te doen over niet gevorderde zaken.
Aangevochten beslissing en redenen
Het bestreden vonnis stelt in feite het volgende vast :
1.De [eerste verweerster] beroept zich op het wettelijk vermoeden van het nieuwe artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek alsook op het feit dat het vonnis van 3 oktober 1995
verordening zelf. Die uitlegging van de verordening is dus volgens het O.M. geen wet in de zin van
art. 608 Ger.W. en kan dus niet tot cassatie leiden.
1 Zie Cass., 8 okt. 1992, A.R. 9415, nr. 657 en concl. adv.-gen. PIRET, in Bull. en Pas. 1992, I, nr.
657.
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van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op dat punt gezag van gewijsde bezit, dat
vonnis heeft beslist "dat het nieuwe artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de nieuwe huurovereenkomst van 25 juni 1976 die tussen de partijen bestond
ten tijde van de op 22 maart 1988 ingediende aanvraag tot huurhernieuwing" en dat "de
huurder vermoed wordt het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bevond
ten tijde van het op 17 augustus 1988 door de gerechtsdeskundige Huenaerts gedane deskundigenonderzoek";
Het gezag van het rechterlijk gewijsde vereist evenwel niet alleen dat de partijen dezelfde zijn en in dezelfde hoedanigheid optreden, maar ook dat de gevorderde zaken dezelfde zijn;
Laatstgenoemde voorwaarde is te dezen niet vervuld, aangezien de aangevoerde beslissing van 3 oktober 1995 gewezen is op een vordering tot vaststelling van de huurprijs in
de vanaf 1 juli 1986 hernieuwde huurovereenkomsten;
2.Bovendien volgt uit de bovenstaande overwegingen dat [verweerster] zich niet mag
beroepen op het wettelijk vermoeden van het nieuwe artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek, noch zoals het van toepassing was ingevolge de wet van 7 november 1973, noch zoals het van toepassing was ingevolge de wet van 29 december 1983, daar de oorspronkelijke huurovereenkomst was gesloten op 18 juni 1968 en was ingegaan op 1 juli 1968;
Derhalve en overeenkomstig de tekst van het vroegere artikel 1731 van het Burgerlijk
Wetboek, dat van toepassing was op de oorspronkelijke huurovereenkomst, wordt de
huurder, bij ontstentenis van een plaatsbeschrijving, vermoed het goed in goede staat van
onderhoud te hebben ontvangen en moet hij dat goed teruggeven zoals hij het ontvangen
heeft, behoudens tegenbewijs;
Te dezen werden de staat van onderdom en het gebrek aan onderhoud van de verdiepingen reeds vastgesteld in de plaatsbeschrijving van 23 april 1968 waarnaar de huurovereenkomst verwijst;
3.Vooral wordt het niet betwist dat [de eisers] in 1997 grote werken hebben doen uitvoeren teneinde de in het pand woekerende houtzwam uit te roeien die aldaar door de deskundige Huenaerts was aangetroffen tijdens een bij tussenvonnis van 18 mei 1996 bevolen deskundigenonderzoek;
De [verweerders sub 2 en 3] verklaren - zonder dat zulks door de (eisers) wordt betwist
- dat de werklieden wanden hebben afgebroken, vensterbanken en tal van bouwelementen
hebben gebroken, de plafondbekleding hebben losgerukt en de radiatoren hebben weggenomen; dat zij daar alles hebben achtergelaten en de door hen veroorzaakte schade niet
hebben hersteld;
Voor de uitvoering van die werkzaamheden is geen enkele vaststelling op tegenspraak
opgemaakt, zodat thans onmogelijk kan worden achterhaald welke schade aan die werkzaamheden te wijten is;
Onder die voorwaarden dient het vonnis te worden gewijzigd, in zoverre het een gerechtsdeskundige aanwijst teneinde de aan de naamloze vennootschap Interbrew te wijten
huurschade te ramen, daar de deskundige geen enkele dienstige vaststelling meer kan verrichten.
Grieven
1.De rechtbank stelt vast dat de oorspronkelijke vordering van de [eerste verweerster]
ertoe strekte [de verweerders sub 2en 3] hoofdelijk te doen veroordelen om haar een vergoeding van 10.000 BEF wegens huurschade te betalen en een deskundige aan te wijzen
voor het overige.
2.Uit de door de partijen neergelegde conclusies blijkt dat het geschil niet liep over de
gepastheid van de gevorderde maatregel, doch enkel over de opdracht die aan de deskun-
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dige moest worden toevertrouwd gelet op het wettelijk vermoeden dat in aanmerking
moest worden genomen.
3.De rechtbank beslist dat artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging
ervan op 7 november 1973 van toepassing is op de contractuele verhouding tussen de eisers en de eerste verweerster.
4.De rechtbank wijst echter het verzoek tot aanwijzing van een deskundige af en baseert zich hiertoe niet op argumenten die zijn gevoerd door [de eerste verweerster] maar
op gevolgtrekkingen die de rechtbank maakt uit door de [verweerders sub 2 en 3] afgelegde verklaringen, zonder trouwens rekening te houden met het geheel van die verklaringen.
5.De schade die door de [verweerders sub 2 en 3] was aangevoerd, was immers aangericht op de verdiepingen van het gebouw en niet op de gelijkvloerse verdieping, waarop
het geschil betrekking heeft; over dat punt (schade op de verdiepingen) bestaat er geen betwisting.
Nu de rechtbank zijn beslissing evenwel grondt op de hierboven weergegeven motivering, werpt hij aldus een geschil op dat de openbare orde niet raakt en dat de partijen in
hun verzoekschrift in hoger beroep en in hun conclusies van de partijen uitsloten, en
spreekt het zich uit over een punt waarover geen geschil bestond (schending van artikel
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek dat voornoemd algemeen rechtsbeginsel bevestigt).

IV. Beslissing van het Hof
Over het door de eerste verweerster tegen de voorziening aangevoerde middel
van niet-ontvankelijkheid volgens welke het cassatieverzoekschrift en de akte
houdende betekening ervan de datum van de bestreden beslissing noch de rolnummers ervan juist aangeven :
Overwegende dat zowel het cassatieverzoekschrift als de akte houdende betekening ervan als bestreden beslissing het vonnis aanwijzen "dat op 21 juni 2000
op tegenspraak tussen de partijen door de 16e kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is gewezen op het hoger beroep tegen de beslissing van de
vrederechter van het 3e kanton van Brussel (AR. nr. 00A308);
Overwegende dat het rolnummer 00A308 het nummer is van de bij de eerste
rechter ingestelde rechtspleging; dat die rechtspleging aldus aan de hand van de
voorziening kan worden geïdentificeerd zonder dat verwarring mogelijk is met
de rechtspleging die bij de rechtbank van eerste aanleg, rechtdoende in hoger beroep, is ingesteld;
Overwegende voor het overige dat een verschrijving in het cassatieverzoekschrift en in de akte houdende betekening ervan de voorziening niet onontvankelijk maakt, als ze aan de hand van de stukken van de rechtspleging kan worden
verbeterd;
Overwegende dat het door de griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel aan de hoofdgriffier van het Hof overgezonden dossier van de rechtspleging het vonnis bevat dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 21 juni
2001 op tegenspraak tussen de partijen gewezen heeft op het hoger beroep tegen
een beslissing van de vrederechter van het derde kanton van Brussel, die zelf het
rolnummer 00A308 draagt; dat de door de voorziening aangevochten beslissing
en redengeving vermeld staan in dat vonnis;
Overwegende, derhalve, dat de door de eisers tot cassatie begane verschrijving
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dient te worden verbeterd door de vaststelling dat de bestreden beslissing het
vonnis is dat op 21 juni 2001 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is
gewezen in de zaken met de rolnummers 00/13904/A en 00/14266/A;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
10 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 530
ALGEMENE VERGADERING - 10 oktober 2002

RECHTERLIJKE TUCHT - GEDRAGING DIE HET VERTROUWEN VAN DE
RECHTZOEKENDEN AANTAST - SANCTIE.
Door een gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekenden heeft aangetast, doet de
magistraat afbreuk aan de waardigheid van zijn ambt; hij is dan niet meer waardig deel te
nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht, omdat het gedrag van de magistraat
die anderen moet berechten boven elke verdenking verheven moet zijn.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. X.)

ARREST

(A.R. D.02.0013.N)

I. Voorwerp van de vordering
De schriftelijke vordering van de procureur-generaal luidt als volgt :
"Aan het Hof van Cassatie,
De procureur-generaal bij dit Hof,
Overwegende dat de heerX., bij koninklijk besluit van 14 maart 1996 is benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton W. en dat
hij op 4 april 1996 op de eerste kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Y.
de eed heeft afgelegd die wordt voorgeschreven bij artikel 2 van het decreet van
20 juli 1831;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Z. hem, bij arrest van 25 oktober
2001, heeft veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van één maand en tot een
geldboete van zesentwintig frank, vermeerderd met 1.990 opdeciemen, of een
vervangende gevangenisstraf van acht dagen wegens heling, waarbij de uitvoering van de gevangenisstraf werd uitgesteld voor de duur van drie jaar;
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Overwegende dat het cassatieberoep van X. tegen dat arrest door het Hof is
verworpen bij arrest van 26 maart 2002, dat derhalve het veroordelend arrest in
kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat de heer X. door zijn gedrag afbreuk heeft gedaan aan de
waardigheid van zijn ambt en niet meer waardig is om deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
Gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot
420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek;
Vordert dat het aan het Hof moge behagen om in algemene vergadering, rechtdoende in openbare terechtzitting na onderzoek in de raadkamer, de heer X. te
ontzetten uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het
kanton W. en hem te veroordelen in de kosten.
Brussel, 25 juni 2002
De procureur-generaal,
(Get.) : Jean du Jardin. "
II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof is overeenkomstig artikel 426 van het Gerechtelijk Wetboek in algemene vergadering bijeengekomen.
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft de ontzetting van X. uit zijn ambt van
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton W. gevorderd.
X. die overeenkomstig artikel 423 van het Gerechtelijk Wetboek bij gerechtsbrief is opgeroepen om in persoon te verschijnen op de terechtzitting van 10 oktober 2002 is niet verschenen.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de omstandigheid dat X. zijn ontslag zou hebben aangeboden niets afdoet aan de uitoefening van de disciplinaire vordering;
Overwegende dat X. benoemd werd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het kanton W. bij koninklijk besluit van 14 maart 1996 en dat hij op
4 april 1996 voor de eerste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y. de
eed heeft afgelegd die is voorgeschreven bij artikel 2 van het decreet van 20 juli
1831;
Overwegende dat het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten boven elke verdenking verheven moet zijn;
Overwegende dat X. door de gedragingen die beschreven zijn in de vordering
van de procureur-generaal, het vertrouwen van de rechtzoekende heeft aangetast;
Dat hij hierdoor afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en niet
meer waardig is deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Rechtdoende bij verstek, na behandeling van de zaak in openbare terechtzitting;
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Gelet op de artikelen 152, tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot
420, 422 tot 426 van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 E.V.R.M.;
Ontzet X. uit het ambt van plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van
het kanton W.;
Veroordeelt X. in de kosten.
10 oktober 2002 – Algemene vergadering – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal,
eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal.

Nr. 531
1° KAMER - 11 oktober 2002

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - HERZIENING VAN DE
AFTREK VAN DE BELASTING - BEDRIJFSMIDDELEN - GOEDEREN VOORWERP VAN
ZAKELIJKE RECHTEN - VRUCHTGEBRUIK - VERVREEMDING VAN DE NAAKTE EIGENDOM VAN EEN
ONROEREND GOED - GEVOLGEN.
Een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik wordt niet in hoofde
van de naakte eigenaar, doch wel in hoofde van de vruchtgebruiker als een
bedrijfsmiddel beschouwd voor de toepassing van artikel 48, § 2, van het B.T.W.Wetboek dat voorziet in een stelsel van herziening van de aftrek van de belasting
geheven op bedrijfsmiddelen. Hieruit volgt dat de vervreemding van de naakte eigendom
van een onroerend goed tijdens de herzieningsperiode, in beginsel geen aanleiding kan
geven tot herziening van de aftrek van BTW op eerdere verbouwings- en
uitrustingsuitgaven, voor zover de vruchtgebruiker het bedrijfsmiddel verder blijft
aanwenden ter verwezenlijking van belastbare handelingen. (Artt. 9, tweede lid, 2°; 45, §1
en 48, §2 W.B.T.W.; Art. 6, §2 K.B. nr. 3 van 10 dec. 1969)
(N.V. STEVENS KOELTECHNIEK T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

Conclusie van Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
(…)
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent hervormt een vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper dat in de rechtsleer reeds uitvoerig werd besproken1.
De feiten die aan de grondslag liggen van de gerezen betwisting kunnen als volgt
worden samengevat: een B.T.W.-plichtige vennootschap kocht een onroerend goed aan en
liet dit ombouwen en uitrusten voor de uitoefening van haar belastbare activiteit. De
B.T.W. die werd geheven op de geleverde goederen en diensten werd in aftrek genomen.
Vervolgens werd gedurende de herzieningsperiode van 5 jaar de naakte eigendom van het
onroerend goed overgedragen aan een patrimoniumvennootschap die niet aan de B.T.W.
was onderworpen. Deze overdracht gebeurde onder toepassing van het registratierecht van
0,5 %. Bij een controle door de B.T.W.-Administratie werd een herziening van de
toegepaste aftrek doorgevoerd bij toepassing van artikel 10 van het K.B. nr. 3 van 10
1 Rb. Ieper, 9 januari 1998, Fisc. Koer., 1998, 154, noot S. VERTOMMEN; Fisc. Act., 1998, 10/1, err.
Fisc. Act., 1998, 11/7,;A.J.T., 1997-98, 589, noot L. VANDENBERGHE; R.W., 1998-99, 548; A.F.T., 1999,
29, noot I. LEJEUNE en B. DE BEURME.
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december 1969.
De rechtsvraag waarover het bestreden arrest zich aldus moest uitspreken betreft de
vraag of de vervreemding van de naakte eigendom van een onroerend goed, - voorheen
gebruikt als bedrijfsmiddel -, aanleiding kan geven tot herziening van de voorheen
afgetrokken B.T.W. op ombouwings- en uitrustingsuitgaven, wanneer de bestemming als
bedrijfsmiddel van het goed door de vruchtgebruiker onveranderd blijft na de
vervreemding van de naakte eigendom.
De appelrechter oordeelt dat in de gegeven omstandigheden artikel 10, 4° van het K.B.
nr. 3 van 10 december 1969 noopt tot de herziening van de aftrek in functie van de waarde
van de naakte eigendom op grond dat “de overdracht van de naakte eigendom (…)
inhoudt dat het onroerend goed (…) gesplitst wordt in twee BTW-goederen (…)” en het
feit dat “(…) het door (eiseres) voorbehouden vruchtgebruik verder de aanwending toeliet
van die investering (…) niet wegneemt dat de blote eigendom van het bedrijfsmiddel
ingevolge de op 28 december 1993 gedane inbreng ophield in de onderneming van
(eiseres) te bestaan”.
II. De voorziening in cassatie.
In het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het arrest, door in voormelde zin te
beslissen, de artikelen 9, 45 § 1, 48 § 2 en 49 van het B.T.W.-Wetboek, en de artikelen 6,
9 en 10, 4°, van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling
voor de toepassing van de B.T.W., heeft miskend.
Elke B.T.W.-plichtige mag de B.T.W. die wordt geheven op de aan hem geleverde
goederen en verleende diensten, op de door hem ingevoerde goederen en op de door hem
verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in aftrek brengen van de
B.T.W. die hij zelf is verschuldigd, in de mate dat die goederen en diensten worden
gebruikt voor handelingen die een recht op aftrek verantwoorden (art. 45, §1, B.T.W.Wetboek).
De aftrek van B.T.W., uitgeoefend op basis van de oorspronkelijke bestemming van de
aangekochte goederen en diensten, is echter slechts voorlopig.
Voor bedrijfsmiddelen - dit zijn lichamelijke goederen die bestemd zijn om op
duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen (art. 6
van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969) – kan de aftrek van B.T.W. immers in bepaalde
gevallen onderhevig zijn aan een herziening, meer bepaald wanneer er een wijziging
optreedt in de bestemming van het bedrijfsmiddel (art. 48, §2, van het B.T.W.- Wetboek).
Artikel 48, § 2, van het B.T.W.-Wetboek – voor zijn wijziging door het K.B. van 22
december 1995, dat de herzieningsperiode tot vijftien jaren heeft gebracht - bepaalt met
name:
“ De aftrek van de belasting geheven op bedrijfsmiddelen is onderworpen aan herziening gedurende een tijdvak van vijf jaar. De herziening heeft plaats, elk jaar, tot beloop
van één vijfde van het bedrag van die belasting, wanneer enige wijziging is ingetreden in
de factoren die aan de berekening van de aftrek ten grondslag liggen. Wat evenwel de belasting geheven van door Hem aan te wijzen onroerende goederen uit hun aard en zakelijke rechten betreft, kan de koning bepalen dat het herzieningstijdperk tien jaar beloopt en
dat de herziening plaats heeft elke jaar tot beloop van een tiende van het bedrag van die
belasting”.
Met de herziening worden de nodige aanpassingen aan de oorspronkelijke aftrek
aangebracht, indien deze aftrek initieel wel terecht was, doch nadien, wegens feiten die
zich later tijdens de herzieningstermijn voordoen, niet meer verantwoord is.
Artikel 49 van het B.T.W.-Wetboek verleent de Koning de bevoegdheid de regelen te
bepalen volgens dewelke de aftrek plaats heeft, berekend en herzien wordt.
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Bedoelde regeling maakt het voorwerp uit van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969,
dat bijzondere regels bevat m.b.t. de herziening van B.T.W. op bedrijfsmiddelen.
In casu wordt door partijen niet betwist dat de ombouwings- en uitrustingswerken
werden verricht aan bedrijfsmiddelen in de zin van artikel 48 van het B.T.W.-Wetboek en
artikel 6 van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969.
Volgens artikel 10 van dit K.B. nr. 3 moet de herziening worden verricht wanneer
gedurende het herzieningstijdperk ( ten deze 5 jaar) :
“1. het bedrijfsmiddel door de belastingplichtige geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt
voor privé-doeleinden of ter verwezenlijking van handelingen die geen recht op aftrek
verlenen, of die recht op aftrek verlenen in een andere verhouding dan die welke als
grondslag heeft gediend voor de oorspronkelijke aftrek (…);
(…)
4. het bedrijfsmiddel ophoudt in de onderneming te bestaan, tenzij wordt aangetoond
dat zulks het gevolg is van een levering die recht op aftrek verleent of dat het
bedrijfsmiddel vernietigd of ontvreemd werd;”
(…)”.
In huidig geval besloot het hof van beroep dat het feit dat “het door (eiseres)
voorbehouden vruchtgebruik verder de aanwending toeliet van die investering (…) niet
wegneemt dat de blote eigendom van het bedrijfsmiddel ingevolge de op 28 december
1993 gedane inbreng ophield in de onderneming van (eiseres) te bestaan” zodat “art. 10,
4° van het K.B. nr. 3 van 10 december 1969 (…) de herziening (verantwoordt) van de
aftrek in functie van de waarde van de naakte eigendom”.
Het is dus art. 10, 4° - en niet art. 10, 1° - van het K.B. nr. 3 dat door het hof van beroep
te Gent als wettelijke basis voor de herziening wordt weerhouden.
Het standpunt van de appelrechter kan evenwel niet worden bijgetreden.
Voor de toepassing van de B.T.W. wordt het vruchtgebruik op een onroerend goed
immers beschouwd als een “goed”.
Volgens artikel 9 van het B.T.W.-Wetboek wordt onder “goederen” namelijk verstaan,
de lichamelijke goederen waarmee inzonderheid worden beoogd “de andere zakelijke
rechten dan het eigendomsrecht die aan de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om
een onroerend goed te gebruiken”. Hieronder worden verstaan, het vruchtgebruik, het
recht van erfpacht, het recht van opstal en de erfdienstbaarheden2.
De “levering” is de overdracht van een goed of de overgang van de macht om als een
eigenaar over een goed te beschikken (art. 10 van het B.T.W.-Wetboek).
In artikel 6, § 2, eerste lid, van het K.B. nr. 3 wordt anderzijds gesteld dat “onroerende
goederen die het voorwerp uitmaken van de in artikel 9, tweede lid, 2°, B.T.W.-Wetboek
bedoelde zakelijke rechten, in hoofde van de bezitters van de zakelijke rechten worden
aangemerkt als bedrijfsmiddelen.”
Uit de samenlezing van bedoelde bepalingen valt af te leiden dat zakelijke rechten zelf
niet als bedrijfsmiddel worden aangemerkt, maar wel de goederen die het voorwerp uitmaken van de zakelijke rechten3.
In die optiek kan een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik
enkel beschouwd worden als een bedrijfsmiddel in hoofde van de bezitter van het
vruchtgebruik, doch niet in hoofde van de naakte eigenaar.
2 Fiscale Documentatie Vandewinckele, XIV, 9/8, nrs. 14-59.
3 In dezelfde zin, I. L EJEUNE en B. DE BEURME, noot onder Rb. Ieper, 9 januari 1998, A.F.T., 1999, 2931; D. JAECQUES, “Overdracht naakte eigendom bedrijfsmiddel: herziening van aftrek van B.T.W.?”,
noot onder Gent, 10 februari 2000, T.F.R., mei 2000, 463-465).
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Het vruchtgebruik brengt, in hoofde van de vruchtgebruiker, immers het recht mee om
over het goed te beschikken zoals een eigenaar en, voor de toepassing van het B.T.W.Wetboek, wordt de belastbare levering, zoals gezegd, omschreven als de overdracht van
de macht om van een goed als een eigenaar te beschikken (art. 10 B.T.W.-Wetboek).
Nu enkel de vruchtgebruiker over het gebruiksrecht over het onroerend goed beschikt,
kan het slechts de vruchtgebruiker zijn die het goed kan aanwenden voor de exploitatie
van zijn activiteiten.
Wanneer bijgevolg de naakte eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen,
blijft het bedrijfsmiddel nog steeds aanwezig in het patrimonium van de vruchtgebruiker
zodat er geen aanleiding tot enige herziening van de aftrek van de B.T.W. toegestaan op
de ombouwings- en uitrustingswerken kan bestaan voor zover de vruchtgebruiker het
goed tijdens de herzieningsperiode blijft aangewenden tot het verrichten van belastbare
handelingen.
Met D. JAECQUES, kan worden aangenomen dat “het Hof te Gent er dus foutief van uitgegaan is dat een zakelijk recht op een onroerend goed (in casu het zakelijk recht van naakte
eigendom) kan beschouwd worden als een bedrijfsmiddel. Gezien een onroerend goed dat
het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik enkel te beschouwen is als een bedrijfsmiddel in hoofde van de vruchtgebruiker (art. 6, § 2, eerste lid, K.B. nr. 3 juncto art. 9, tweede
lid, 2°, W. BTW), kon de overdracht van de naakte eigendom van het onroerend goed bijgevolg niet gelijkgesteld worden met een wijziging in de aanwending van het bedrijfsmiddel die een herziening van de aftrek van BTW kon rechtvaardigen.”4.
Verweerder gaat er in zijn memorie van antwoord verkeerdelijk van uit dat eiseres de
B.T.W. in aftrek zou hebben gebracht destijds betaald op “de volledige betaalde prijs”
voor “de aanwerving” van het onroerend goed, terwijl ten deze eiseres enkel de B.T.W.
had in aftrek gebracht op de door haar aan het onroerend goed doorgevoerde ombouwings
– en uitrustingswerken.
De omstandigheid dat bedoelde investeringen ten goede komen zowel aan de waarde
van het vruchtgebruik als van de naakte eigendom – ten deze ingebracht in een
patrimoniumvennootschap ter gelegenheid van een niet belastbare handeling – is
overigens niet relevant om te beslissen of er al dan niet aanleiding bestaat tot herziening
van de afgetrokken B.T.W., nu deze omstandigheid geen invloed heeft op de bestemming
van het goed tijdens de herzieningsperiode.
Inderdaad, “de B.T.W.-Administratie aanvaardt immers zonder enig probleem de aftrek
van B.T.W. op omvormings- en verbeteringswerken die door een BTW-plichtige worden
uitgevoerd aan een gehuurd onroerend goed in de mate dat het gehuurd onroerend goed
wordt aangewend voor een belastbare activiteit5. Nochtans komen dergelijke werken
eveneens ten goede van de eigenaar-verhuurder6.”
Besluit: Vernietiging.
ARREST

(A.R. C.01.0103.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
4 D. JAECQUES, o.c., 464-465.
5 Administratieve Beslissing, 27 januari 1972, nr. E.T. 9284, BTW-Revue, nr. 6, p. 214-215.
6 D. JAECQUES, o.c., 465.
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Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De appèlrechter stelt vast, mede met verwijzing naar het beroepen vonnis, dat :
1. eiseres de BTW op de haar geleverde goederen en diensten voor de verbouwing, verbetering en uitrusting van een onroerend goed bestemd voor het verrichten van haar belastbare activiteit, in aftrek heeft gebracht;
2. eiseres bij akte van inbreng van 28 december 1993, de naakte eigendom van
dit onroerend goed heeft ingebracht in een patrimoniumvennootschap;
3. de administratie ingevolge de overdracht van de naakte eigendom een herziening heeft doorgevoerd van de in aftrek gebrachte BTW en de betaling vordert van 1.029.134 BEF aan ten onrechte in aftrek gebrachte BTW;
4. eiseres voormeld bedrag onder voorbehoud heeft betaald en dit thans terugvordert.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 45, in het bijzonder §1, 48, in het bijzonder §2 (voor zijn wijziging
door het KB van 22 december 1995) en 49 van het BTW-Wetboek;
- de artikelen 6, 9 (voor zijn wijziging door het koninklijk besluit van 25 februari 1996)
en 10, in het bijzonder 4°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde
waarde.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist, stelt vast dat :
"(eiseres) op grond van artikel 45, §1, van het BTW-Wetboek het geheel van de BTW
geheven op de haar geleverde goederen en verleende diensten voor de verbouwing, verbetering en uitrusting van het onroerend goed, gebouwen en terreinen, ab initio in aftrek kon
brengen omdat die goederen en diensten gebruikt werden voor belaste handelingen staat
buiten betwisting.
Volgens de gegevens vermeld in de correctieopgave en het proces-verbaal van de
hoofdcontroleur van de BTW (p. 4 tot 8) gaat het om werken voor het renoveren en de uitbreiding van een bedrijfsgebouw, de aanleg en de afsluiting van een parking, schilderwerken, en het plaatsen van sanitaire-, electrische- en verwarmingsinstallaties uitgevoerd in
de periode 90-93".
Om het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg
de vordering van eiseres af als ongegrond af te wijzen beslist het hof het volgende :
"De overdracht van de naakte eigendom van de gebouwen en de terreinen aan de NV
Hercha - patrimoniumvennootschap, bij akte inbreng van notaris D. te Reninge van 28 december 1993, houdt in dat het onroerend goed waarop de in aftrek gebrachte uitgaven betrekking hadden gesplitst wordt in twee BTW-goederen, nl. een zakelijk recht van vruchtgebruik en een zakelijk recht van naakte eigendom.
Gelet op hun aard komen de investeringen zowel ten goede aan de waarde van het
vruchtgebruik als van de naakte eigendom. Het gaat inderdaad om duurzame bestedingen
die ook de waarde van de naakte eigendom op een positieve wijze beïnvloeden.
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De vervreemding van de naakte eigendom houdt in dat dit BTW-goed onttrokken wordt
aan de onderneming en niet langer gebruikt wordt voor belaste handelingen.
Zulks betekent dat de uitgaven die hier aan de orde zijn, in de mate dat zij hun weerslag
hebben op de waarde van de naakte eigendom, niet langer kunnen worden beschouwd als
zijnde gedaan voor het verrichten van handelingen onderworpen aan de belasting.
In die mate is er geen sprake van BTW die voor aftrek in aanmerking komt omdat hij
werd betaald op leveringen en diensten gebruikt buiten het kader van de economische activiteiten van (eiseres).
Dat het door (eiseres) voorbehouden vruchtgebruik verder de aanwendingen toeliet van
die investering neemt niet weg dat de blote eigendom van het bedrijfsmiddel ingevolge de
op 28 december 1993 gedane inbreng ophield in de onderneming van (eiseres) te bestaan"
zodat "artikel 10, 4°, van het KB nr. 3 van 10 december 1969 (...) de herziening (verantwoordt) van de aftrek in functie van de waarde van de naakte eigendom".
Grieven
Volgens artikel 45, §1, van het BTW-Wetboek, mag elke BTW-belastingplichtige op de
belasting die hij verschuldigd is, de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen
en verleende diensten, van de door hem ingevoerde goederen en de door hem verrichte intracommunautaire verwervingen van goederen, in aftrek brengen, in de mate dat hij die
goederen en diensten gebruikt, o.m. voor het verrichten van belastbare handelingen of
handelingen die, alhoewel vrijgesteld van BTW, de uitoefening van het recht op aftrek
toelaten.
Voor bedrijfsmiddelen, dit zijn lichamelijke goederen die bestemd zijn om op duurzame wijze te worden gebruikt als werkinstrumenten of exploitatiemiddelen (artikel 6 van
het KB nr. 3 van 10 december 1969) kan de aftrek van BTW in bepaalde gevallen onderhevig zijn aan een herziening, meer bepaald wanneer een wijziging in de bestemming van
het bedrijfsmiddel optreedt (artikel 48, §2, van het BTW-Wetboek). De herziening van aftrek van BTW op bedrijfsmiddelen is door de artikelen 6 t.e.m. 11 van het KB nr. 3 van
10 december 1969 geregeld en moet o.m. plaats hebben wanneer, gedurende het tijdvak
bedoeld in artikel 9 van het KB nr. 3, het bedrijfsmiddel in de onderneming ophoudt te bestaan, tenzij wordt aangetoond dat zulks het gevolg is van een levering die recht op aftrek
verleent of dat het bedrijfsmiddel vernietigd of ontvreemd werd (artikel 10, 4°, van het
KB nr. 3).
Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, 2°, van het BTW-Wetboek, wordt onder "goederen" voor de toepassing van het BTW-Wetboek, verstaan o.m. de andere zakelijke rechten
dan het eigendomsrecht die aan de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te gebruiken, waarin het vruchtgebruik, het recht van erfpacht of het recht
van opstal begrepen zijn.
De onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van de in artikel 9, tweede lid, 2°,
van het BTW-Wetboek bedoelde zakelijke rechten, worden in hoofde van de bezitters van
de zakelijke rechten als bedrijfsmiddelen aangemerkt (artikel 6, §2, van het KB nr. 3 van
10 december 1969), wat tot gevolg heeft dat de naakte eigendom geen goed en, bijgevolg,
geen bedrijfsmiddel is in de zin van het BTW-Wetboek nu de naakte eigendom de naakte
eigenaar de bevoegdheid niet verleent om het onroerend goed te gebruiken. Daaruit volgt
dat met de inbreng van de naakte eigendom het goed in de onderneming niet ophoudt te
bestaan als bedrijfsmiddel.
Derwijze is het feit dat de investeringen ten goede komen, zowel aan de waarde van het
vruchtgebruik als van de naakte eigendom, niet relevant om te beslissen of er al dan niet
aanleiding is tot herziening van BTW nu deze omstandigheid geen invloed heeft op de bestemming als bedrijfsmiddel van het goed tijdens de herzieningsperiode.
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest door, om het hoger beroep van verweerder gegrond te verklaren, te beslissen dat "de overdracht van de naakte eigendom (...) in(houdt)
dat het onroerend goed (...) gesplitst wordt in twee BTW-goederen (...)" en het feit dat
"(...) het door (eiseres) voorbehouden vruchtgebruik verder de aanwending toeliet van die
investering (...) niet weg(neemt) dat de blote eigendom van het bedrijfsmiddel ingevolge
de op 28 december 1993 gedane inbreng ophield in de onderneming van (eiseres) te bestaan" en dat "artikel 10, 4°, van het KB nr. 3 van 10 december 1969 (...) de herziening
(verantwoordt) van de aftrek in functie van de waarde van de naakte eigendom" :
- artikel 9, van het BTW-Wetboek, alsmede de artikelen 6 en 9 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 miskent nu de naakte eigendom geen goed en, bijgevolg,
geen bedrijfsmiddel is in de zin van de BTW-reglementering (schending van artikel 9 van
het BTW-Wetboek en de artikelen 6 en 9 van het KB nr. 3 van 10 december 1969);
- alsmede de artikelen 45, in het bijzonder §1, 48, in het bijzonder §2, en 49 van het
BTW-Wetboek en 10, 4°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 miskent,
nu met de inbreng van de naakte eigendom, het bedrijfsmiddel in de onderneming niet ophoudt te bestaan, vermits de vruchtgebruiker het recht behoudt het goed zoals de volle eigenaar te gebruiken (schending van artikel 10, 4°, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10
december 1969), en er bijgevolg geen reden is om op grond van artikel 48, §2, van het
BTW-Wetboek de aftrek van BTW toegestaan op basis van artikel 45 van hetzelfde Wetboek te herzien (schending van de artikelen 45, 48, §2, en 49 van het BTW-Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 45, §1, BTW-Wetboek, op de belasting die
hij verschuldigd is de belastingplichtige in aftrek mag brengen de belasting geheven, onder meer, van de aan hem geleverde goederen en diensten, in de mate dat
hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van een aantal handelingen die een recht op aftrek verantwoorden, opgesomd sub 1° tot 5° van die
wetsbepaling;
Dat, overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 48, §2, BTW-Wetboek,
de aftrek van de belasting geheven op bedrijfsmiddelen onderworpen is aan herziening gedurende een tijdvak van vijf jaar en deze herziening plaatsheeft elk
jaar tot beloop van één vijfde van het bedrag van die belasting, wanneer enige
wijziging is ingetreden in de factoren die aan de berekening van de aftrek ten
grondslag liggen;
Overwegende dat, krachtens artikel 6, §2, van het koninklijk besluit nr. 3 van
10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van
de belasting over de toegevoegde waarde, de onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van de in artikel 9, tweede lid, 2°, BTW-Wetboek bedoelde zakelijke rechten, in hoofde van de bezitters van de bovengenoemde rechten als bedrijfsmiddelen worden beschouwd;
Dat, overeenkomstig artikel 9, tweede lid, 2°, BTW-Wetboek, als lichamelijke
goederen worden beschouwd de andere zakelijke rechten dan het eigendomsrecht
die aan de rechthebbende de bevoegdheid verschaffen om een onroerend goed te
gebruiken;
Dat uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen volgt dat een onroerend
goed dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik in hoofde van de vruchtgebruiker als een bedrijfsmiddel wordt beschouwd waarop de aftrekregeling van
toepassing is, doch niet in hoofde van de houder van de naakte eigendom;
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Dat uit deze wetsbepalingen eveneens volgt dat de vervreemding van de naakte eigendom van een onroerend goed tijdens de herzieningsperiode, in beginsel
geen aanleiding kan geven, op grond van artikel 48, §2, van het BTW-Wetboek,
tot herziening van de aftrek van BTW op eerdere verbouwings- en uitrustingsuitgaven, voor zover de vruchtgebruiker het bedrijfsmiddel verder blijft aanwenden
ter verwezenlijking van belastbare handelingen;
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat :
1. door de overdracht van de naakte eigendom van het onroerend goed waarop
de uitgaven die aanleiding zijn geweest tot de in aftrek gebrachte BTW betrekking hebben, dit onroerend goed gesplitst wordt in twee BTW-goederen, te weten een zakelijk recht van vruchtgebruik en een zakelijk recht van naakte eigendom;
2. de vervreemding van de naakte eigendom inhoudt dat dit BTW-goed onttrokken wordt aan de onderneming en niet langer gebruikt wordt voor belaste
handelingen;
3. dit meebrengt dat de betrokken uitgaven, in de mate dat zij een weerslag
hebben op de waarde van de naakte eigendom, niet langer kunnen beschouwd
worden als zijnde gedaan voor het verrichten van handelingen onderworpen aan
de belasting;
4. er in dezelfde mate geen sprake is van BTW die in aftrek kan worden gebracht nu hij verschuldigd is op leveringen en diensten gebruikt buiten het kader
van de economische activiteit van eiseres;
Dat de appèlrechter door op grond hiervan te beslissen dat de vordering van eiseres ongegrond is, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest zal melding worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
11 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 532
1° KAMER - 11 oktober 2002

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
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AKKOORD — ALLERLEI - SALARIS VAN DE CURATOR - BEGROTING.
2º RECHTSWEIGERING - BEGRIP.
3º VERDENKING (GEWETTIGDE) - TE VOLGEN PROCEDURE - VERPLICHTING DE
ONTTREKKING TE VRAGEN AAN DE RECHTER - SANCTIE.
4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT
GEWETTIGDE VERDENKING AANVOERT.
1º Nu alleen de rechtbank van koophandel bevoegd is om het loon van de curator te
bepalen, komt het aan de curator niet toe, zonder toestemming van de rechtbank, de
gelden afkomstig van verkopingen en invorderingen die zij op grond van artikel 479 van
de Faillissementswet van 18 april 1851 wettig onder zich houden, uit eigen beweging aan
te wenden voor zijn persoonlijke vergoeding1. (Artt. 461 en 479 Faillissementswet 1851)
2º Behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden, mag de
rechter niet weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden voorgelegd.
(Artt. 5 en 11 Ger.W.)
3º en 4° Een partij die enige reden heeft tot wettige verdenking in een geval waarin alle
rechters van de rechtbank zich niet moeten onthouden, moet de onttrekking vragen aan
de rechter op grond van artikel 650 Ger.W.; wanneer die partij geen onttrekking heeft
gevraagd waar hij het had kunnen doen, kan hij niet voor het eerst voor het Hof een
gewettigde verdenking aanvoeren2. (Artt. 648 en 650 Ger.W.)
(L. T. V. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De betwisting betreft voornamelijk het wettelijk stelsel toepasselijk op de voorschotten
op ereloon opgenomen door de curator in de loop van de vereffening van het
faillissement.
(...)
In het eerste middel verwijt eiser het bestreden arrest artikel 479 van de
Faillissementswet van 18 april 1851 te hebben geschonden door te beslissen dat de
begroting door de rechter-commissaris van de hoegrootheid van de sommen die van
consignatieverplichting werden vrijgesteld voor de kosten van het beheer, de curator nooit
een rechtsgeldige titel kan verschaffen om zich die gelden toe te eigenen.
(...)
Volledigheidshalve weze opgemerkt dat ook ten gronde het standpunt van eiser niet kan
worden bijgetreden.
Krachtens voormeld artikel 479 worden de gelden afkomstig van verkopingen en
invorderingen door de curators gedaan, binnen de acht dagen na ontvangst in de Depositoen Consignatiekas gestort, onder aftrek van de bedragen die de rechter-commissaris heeft
begroot.
Anderzijds wordt krachtens artikel 461 van de oude Faillissementswet het loon van de
curators door de rechtbank van koophandel vastgesteld met inachtneming van de aard en
belangrijkheid van het faillissement.
Bedoeld loon vormt een vergoeding voor de door de curator verrichte prestaties alsook
1 Zie Cass., 9 dec. 1987, A.R. nr. 6028, A.C., 1987-88, nr. 216; Bull. en Pas., 1988, I, nr. 216, 426,
met concl. adv.-gen. JANSENS DE BISTHOVEN.
2 Zie Cass., 13 okt. 1975, Pas., 1976, I, 181, met noot J.V.
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diens vaste kosten (I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998,
p. 515, nr. 945).
Het loon van de curators, dat geregeld wordt conform het bepaalde in artikel 461 Faill.
W., dient te worden onderscheiden van de variabele kosten, die door de curator worden
gemaakt in het raam van zijn wettelijke opdracht en die vatbaar zijn voor afzonderlijke
vergoeding.
Bedoeld onderscheid komt tevens tot uiting in het bestreden arrest, waar dit overweegt
dat “onder de “kosten van beheer”, waarvoor de curator door de rechter-commissaris kan
worden vrijgesteld van consignatieverplichting met toepassing van artikel 479 Faill. W.
(oud), “de kosten van beheer van de materiële en immateriële bestanddelen van de
failliete boedel moeten worden begrepen, niet de kosten van beheer die de curator
persoonlijk maakt voor de uitoefening van zijn functie vermits die vergoed worden
overeenkomstig artikel 461 Faill. W.(oud)”.
Uit de parlementaire voorbereiding van de Faillissementswet van 1851 blijkt dat in
beginsel het ereloon van de curatoren door de rechtbank van koophandel wordt begroot
bij de beëindiging van het faillissement op een ogenblik, waarop ook de schuldeisers het
hun toekomende dividend op hun schuldvordering ontvangen (cfr. Cass., 9 december
1987, Pas., 1988, I, 426, met conclusie van Adv.-Gen. JANSSENS DE BISTHOVEN).
De verslaggever van de Commissie van de Senaat verantwoordde dit principe door
ervan uit te gaan dat de vereffenaars zodoende zullen worden genoodzaakt snel te gaan en
de vereffening tot een goed einde te brengen; het werd aanzien als een pressiemiddel
alsook een middel om hun verrichtingen te zien bespoedigen (Zie P. MAERTENS,
Commentaire de la Loi sur les faillites, banqueroutes et sursis, 1851, p. 292, nr. 336).
In de rechtsleer werd voornoemd principe tevens gerechtvaardigd door het feit dat de
curator aldus slechts aanspraak zal kunnen maken op zijn ereloon voor zover hij een
verantwoord beheer gevoerd heeft (zie o.m. A. CLOQUET, Novelles, Droit commercial, t.
IV, Faillites et concodats, 1985, p. 793, nr. 2728, die het billijk acht het ereloon van de
curator te herleiden , zo deze fouten heeft begaan, waardoor de vereffening nadeel heeft
ondergaan).
De rechtbank kan zich over de criteria, die zij met toepassing van artikel 461 Faill. W.
dient in acht te nemen bij de begroting van het ereloon – inzonderheid de aard en de
belangrijkheid van het faillissement – overigens slechts een definitief beeld vormen bij de
beëindiging van het faillissement.
De rechtsleer is niettemin van oordeel dat, in zoverre het beheer van het faillissement
vanwege de curator belangrijke kosten zou vereisen of indien de vereffening zich over een
zeer lange periode zou uitstrekken, de curator in de loop van de bewerkingen van
vereffening kan aanspraak maken op voorafnemingen van provisies ten titel van ereloon,
waarvan hij in de eindrekening dient melding te maken, doch dat hij hiervoor de
voorafgaandelijke toelating van de rechtbank van koophandel behoeft (L. HUMBLET, Traité
des faillites et banqueroutes, 188O, p. 159, nr. 233; E. D E PERRE, Manuel du curateur de
faillite, 19OO, p. 3O3, nr. 633; R.P.D.B., V° “Faillite et banqueroute”, p. 478, nr. 16O3;
A. CLOQUET, o.c., p. 787, nr. 271O en p. 793, nr. 2726; I. V EROUGSTRAETE, Manuel du
curateur de faillite, 1987, p. 42O, nr. 757; L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch
Handelsrecht, t. IV, 1981, 198, nr. 2263; C. JASSOGNE, Traité Pratique de Droit
Commercial, t. 2, Story Scientia, 1992, nr. 319).
In het arrest van 9 december 1987 sloot Uw Hof zich bij dat standpunt aan en overwoog
terzake “dat, zo in het beginsel het salaris van de curatoren door de rechtbank van
koophandel wordt begroot bij de beëindiging van het faillissement, niets nochtans
verhindert dat, wanneer de vereffening lang duurt en aanleiding geeft tot heel wat kosten
of tal van verrichtingen, de rechtbank zelf reeds met toepassing van artikel 461 een
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voorschot toekent” (Cass., 9 december 1987, A.C., 1987-1988, nr. 216; Pas., 1988, I, 426,
met conclusie van Adv.-Gen. JANSSENS DE BISTHOVEN).
Ook Ere-Procureur-Generaal E. KRINGS verwees naar het “aanvaard gebruik dat de
curators tijdens het beheer voorschotten op de achteraf verschuldigde lonen ontvangen”,
doch wees er in dit verband op dat “die voorschotten niet dan met goedvinden en onder
nauwlettend toezicht van de rechtbank (zouden mogen) opgenomen worden. Het is
onaanvaardbaar dat de curators, op eigen initiatief en zonder voorafgaande toestemming,
bedragen afnemen uit de fondsen, die zij in hun bezit hebben. De ervaring toont jammer
genoeg aan dat zowel de toestemming als het toezicht soms volkomen ontbreken.” (E.
KRINGS, “De rechterlijke macht en de faillissementsprocedure”, R.W., 1986-87, 384, nr.
29).
Conform artikel 461 Faill. W. (oud) komt het aldus uitsluitend de rechtbank van koophandel toe de erelonen van de curator te bepalen, ongeacht het ogenblik waarop deze erelonen worden begroot, hetzij bij de sluiting van het faillissement, hetzij in de loop van de
verrichtingen van de vereffening ter gelegenheid van het toekennen van provisies.
De appelrechters zijn er dan ook terecht van uitgegaan “dat, overeenkomstig de
faillissementswet die van openbare orde is, het enkel en alleen de rechtbank van
koophandel is die bevoegd is de curator(en) voorschotten op zijn staat van kosten en
ereloon toe te kennen” (bestreden arrest, p. 3).
De in artikel 479 Faill. W.aan de curator opgelegde consignatieverplichting betreft de
gelden, die voortkomen van de door de curator gedane verkopingen en invorderingen met
betrekking tot de boedel, die hij dient te beheren en te vereffenen, terwijl door de
invoeging van deze verplichting de wetgever aan de curator het recht heeft willen
ontnemen om vrij over de gelden van het faillissement te beschikken (E. KRINGS, o.c., 353
- 382, nr. 26; C. JASSOGNE, o.c., p. 468, nr. 531).
Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van artikel 479 Faill. W. (oud), beoogde
de wetgever met de invoeging van de consignatieverplichting een gemakkelijke controle
op het beheer van de curator toe te laten om aldus te vermijden dat curatoren, zoals in het
verleden, de gelden van het faillissement tot hun persoonlijk voordeel zouden aanwenden
(T. MAERTENS, o.c., p. 365-366).
De in artikel 479 Faill. W. (oud) neergelegde consignatieverplichting moet weliswaar
in bepaalde mate wijken voor de noodwendigheden van het beheer van het faillissement,
die aan de grondslag liggen van de in deze wetsbepaling voorziene vrijstelling van
consignatieverplichting.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de in artikel 479 Faill. W. voorziene vrijstelling van
consignatieverplichting te verantwoorden valt door het feit dat het beheer van een
vereffening kosten met zich medebrengt die de curator moet kunnen honoreren en dat het
bovendien zinloos zou zijn een curator te verplichten om zich te onderwerpen aan de
consignatieverplichting indien hij op dat ogenblik reeds weet dat hij in een zeer nabije
toekomst betalingen zal behoeven te doen (P. MAERTENS, Commentaire de la Loi sur les
faillites, banqueroutes et sursis, 1851, p. 365-366; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur
de faillite, 1987, p. 168, nr. 253; A. Ch. R ENOUARD, Traité des faillites et banqueroutes
1851, p. 241, nr. 28O; P. NAMUR, Commentaire de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites,
banqueroutes et sursis, 1884, p. 129; Y. DUMON et J. WIDEY, “Questions spéciales de la
faillite”, in L’Entreprise en difficulté, Jeune Barreau Bruxelles, 1981, p. 216, B.1;
I. VEROUGSTRAETE, “Deposito- en Consignatiekas: een verplichte en dure omweg?”, B.R.H.,
1981, p. 465).
De hoegrootheid van de van consignatie vrij te stellen som wordt begroot door de
rechter-commissaris die, volgens de parlementaire voorbereiding van artikel 479 Faill. W.
(oud), in zijn rol van toezichtsorgaan zeer goed geplaatst is om zich een oordeel te vormen
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over de bedragen waarover de curator in het raam van zijn beheer dient te beschikken (P.
MAERTENS, o.c., p. 365-366).
De van consignatie vrijgestelde gelden blijven evenwel deel uitmaken van het actief
van het faillissement en kunnen dan ook niet zonder meer door de curator worden
toegeëigend en door hem aangezien worden als zijnde overgegaan naar zijn persoonlijk
vermogen.
De aan de curator verleende vrijstelling van consignatieverplichting teneinde hem in
staat te stellen de door hem in het raam van zijn wettelijke opdracht aangegane
verbintenissen met betrekking tot het vermogen van de gefailleerde na te komen, doet
immers geen afbreuk aan de verplichtingen die hem door de Faillissementswet worden
opgelegd in uitvoering van zijn wettelijke opdracht, zoals:
- de verplichting tot het laten begroten van zijn staat van erelonen en onkosten door de
rechtbank van koophandel overeenkomstig art. 461 Faill. W. (oud);
- de verplichting tot verantwoording inzake het beheer en het gebruik van de van consignatieverplichting vrijgestelde gelden, die blijven deel uitmaken van het vermogen van
de gefailleerde, dat hij tot opdracht heeft te beheren en te gelde te maken;
- de verplichting tot de opneming in de eindrekening van het faillissement van de door
deze gelden opgebrachte intresten (cfr. I. VEROUGSTRAETE, “Manuel”, o.c., 167, nr. 252; C.
JASSOGNE, “Traité de droit commercial”, o.c., p. 469, nr. 532; Y. DUMON et J. WINDEY,
“Questions spéciales de la faillite”, o.c., p. 216, nr. 33).
Conform de faillissementswet situeren de laatste twee verplichtingen zich ter
gelegenheid van de sluitingsvergadering van het faillissement waarop de curator zijn
ontwerp van eindrekening aan de gefailleerde alsook aan diens schuldeisers voorlegt
(artikel 533 Faill. W. (oud)).
Deze eindrekening dient in een afzonderlijke post, die op de actiefzijde voorkomt, de
intresten, die zijn opgebracht door de van consignatieverplichting vrijgestelde en op een
bankrekening geplaatste gelden, te vermelden (I. VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur de
faillite, 1987, p. 43O).
In haar passiefzijde zal de door de curator zelf gemaakte kosten (bureaukosten,
verplaatsing, enz. ...), bij de begroting waarvan de curator zal dienen rekening te houden
met de door de rechtbank vastgestelde tarieven (I. VEROUGSTRAETE, Manuel 1987, o.c., p.
419, nr. 755; A. CLOQUET, o.c., p. 787, nr. 2712), evenals het bedrag van het begroot
ereloon van de curator voorkomen (A. CLOQUET, o.c., p. 793, nr. 2726; I. VEROUGSTRAETE,
“Manuel” 1987, o.c., p. 42O, nr. 757).
Uit voorgaande vaststellingen volgt dat de curator uit de door de rechter-commissaris
verleende vrijstelling van consignatieverplichting, geenszins het recht kan putten om
bedoelde gelden voor privé-doeleinden aan te wenden zonder zich schuldig te maken aan
het afwenden van deze gelden van de bestemming, waarvoor de vrijstelling werd
toegekend, met name voor de noodwendigheden van het beheer van het faillissement,
evenals aan het zich toeeigenen der gelden als “loon” op een ogenblik waarop hem nog
geen loon werd toegekend door de rechtbank van koophandel met toepassing van artikel
461 Faill. W.
Terzake kan tevens verwezen worden naar artikel 47O Faill. W. (oud) krachtens welke
bepaling de curator het faillissement - of het vermogen van de gefailleerde, waarvan aan
de gefailleerde het beheer wordt ontnomen, maar waarvan hij eigenaar blijft – dient te
beheren als een goede huisvader.
Uit deze wetsbepaling volgt dat de goederen afhangende van dit vermogen alsook de
gelden, die voortkomen uit het beheer en de vereffening van dit vermogen door de
curator, daarvan blijven deel uitmaken en dat op de curator de verplichting rust
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rekenschap te geven over het beheer van alle goederen die hij uit hoofde van zijn opdracht
onder zich heeft, met inbegrip van deze die met machtiging van de rechter-commissaris
van consignatieverplichting werden vrijgesteld voor de noden van zijn beheer (cfr.
“Overzicht van Rechtspraak, Het Faillissement en het Gerechtelijk Akkoord”, T.P.R.,
1991, p. 5O5, nr. 124).
De curator wordt overigens in de uitvoering van zijn wettelijke opdracht aangezien als
een gerechtelijke lasthebber die de bij de wet bepaalde machten uitoefent in het belang
zowel van de gezamenlijke schuldeisers als van de gefailleerde (Cass., 16 februari 1995,
Pas., 1995, I, 182).
De in hoofde van de curator bestaande verantwoordingsplicht houdt dan ook in dat hij
toelichting verstrekt over de aanwending van de gelden die hij tot opdracht heeft te
beheren, en dat hij de door deze gelden opgebrachte intresten opneemt in de eindrekening
van het faillissement.
Terecht besliste het Hof van Beroep te Gent in het bestreden arrest dat de aan de curator
geboden mogelijkheid om met toepassing van artikel 479 Faill. W. (oud) gelden van de
massa onder zich te houden, “op zichzelf nooit de curator een rechtsgeldige titel kan
verschaffen om zich die gelden toe te eigenen”.
Het middel, dat uitgaat van de stelling dat de van consignatieverplichting vrijgestelde
gelden ten behoeve van de kosten van beheer aan te merken zijn als behorende tot het
persoonlijk vermogen van de curator, waarvoor hij geen verantwoording verschuldigd is,
faalt dan ook, hoe dan ook, naar recht.
(...)
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. C.01.0235.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn voorziening vijf middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851 zoals dit gold vóór de afschaffing ervan door de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst de hoofdvordering van eiser tot afgifte van de som van
622.010 BEF, te vermeerderen met de wettelijke intresten op die som vanaf 23 juli 1998
tot aan de effectieve betaling, af op grond van de overwegingen dat : "Geen wetgeving
van openbare orde duldt rechtsvorderingen die, zoals de hoofdvordering van eiser, stoelen
op, al dan niet gevestigde, plaatselijke gebruiken van curatoren, die menen zich, al dan
niet matige, provisies te kunnen toekennen met de oogluikende instemming van de rechter-commissaris, zonder tussenkomst van de rechtbank van koophandel, nochtans de enige
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instantie die daartoe ex lege bevoegd is. Het ganse betoog van eiser omtrent de mogelijkheid voor de curator om met toestemming van de rechter-commissaris gelden van de massa onder zich te houden (artikel 479 Faillissementswet oud) is totaal irrelevant omdat die
toestemming op zichzelf de curator nooit een rechtsgeldige titel kan verschaffen om zich
die gelden toe te eigenen. Het enkele feit van het onder zich houden van gelden van het
faillissement via een rubriekrekening op de bank, zelfs met instemming van de rechter
commissaris, kan niet tot gevolg hebben dat die gelden, met de er op verworven rente,
zonder enige tussenkomst van de rechtbank van koophandel, als van rechtswege, tot het
eigen patrimonium van de curator gaan behoren, ook niet die gelden die de rechter-commissaris in het bezit van de curator(en) laat voor "kosten van beheer". Bovenstaande
klemt des te meer nu onder "kosten van beheer" moet worden begrepen de kosten van beheer van de materiële en immateriële bestanddelen van de failliete boedel, niet de kosten
van beheer die de curator persoonlijk maakt voor de uitoefening van zijn functie vermits
die vergoed worden overeenkomstig artikel 461 Faillissementswet (oud). Ook de, al dan
niet expliciete of impliciete, toestemming van de rechter-commissaris om eind 1981 niet
alle gelden van het faillissement op de deposito- en consignatiekas te plaatsen kan eiser,
om de redenen hiervoor, niet baten vermits het Hof enkel kan herhalen dat, overeenkomstig de faillissementswet die van openbare orde is, het enkel en alleen de rechtbank van
koophandel is die bevoegd is de curator(en) voorschotten op zijn staat van kosten en ereloon toe te kennen".
Grieven
Artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851 bepaalt dat de gelden afkomstig
van verkopingen en invorderingen door de curators gedaan, binnen acht dagen na ontvangst in de Deposito- en Consignatiekas worden gestort, onder aftrek van de bedragen
die de rechter-commissaris heeft begroot.
Deze bepaling machtigt de curator om bepaalde sommen niet te consigneren, met de
verplichting voor de rechter-commissaris om de hoegrootheid van die sommen te begroten.
Artikel 479 bepaalt weliswaar niet uitdrukkelijk een bestemming voor de van consignatie vrijgestelde sommen, maar deze vrijgestelde sommen moeten een bestemming hebben.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 18 april 1851 blijkt dat de wetgever
aan de van consignatie vrijgestelde sommen geen andere bestemming wenste te geven dan
de bestemming die deze sommen al hadden in het toen bestaande systeem. Deze bestemming blijkt dan ook uit het feit dat artikel 479 overgenomen werd uit artikel 496 van de
Faillissementswet van 1808, dat bepaalde dat de vrijgestelde sommen moesten dienen om
de "kost en de uitgaven van het beheer van het faillissement" te dekken. Deze laatste bepaling moet in samenhang worden gelezen met artikel 558 van diezelfde wet, dat bepaalde
welke bedragen, vóór de uiteindelijke uitdeling aan de schuldeisers, in mindering moesten
worden gebracht van het beschikbare actief.
Uit artikel 558 van de Faillissementswet van 1808 blijkt immers dat de erelonen van de
curatoren deel uitmaakten van de "kost van het beheer van het faillissement" . Die erelonen moeten immers als schulden van de boedel eveneens vóór de uitdeling aan de schuldeisers in mindering moeten worden gebracht. Vermits de erelonen niet apart in artikel 558
werden vermeld, zaten zij vervat in de notie "kost en de uitgaven van het beheer van het
faillissement", welke notie diezelfde betekenis behield in artikel 496 van de Faillissementswet van 1808, bepaling die in de wet van 18 april 1851 terug te vinden is in het geschonden artikel 479.
De bestemming van de van consignatie vrijgestelde sommen onder het regime van de
Faillissementswet van 1851 vindt bovendien zijn uitdrukking in de tabellen die door de
curatoren moesten worden opgesteld "volgens de onderrichtingen van de Procureur-gene-
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raal", aan wiens parket de gegevens uit die tabellen ook jaarlijks moesten worden overgemaakt.
Een som die de curator krachtens de wet onder zich mag houden en over de concrete
besteding waarvan hem geen verantwoording wordt gevraagd, kan niets anders zijn dan
een voorschot op loon, zodat de curator zich die som mag toe-eigenen.
Door het bestreden arrest wordt niet betwist dat de rechter-commissaris tijdens het beheer van eiser een bedrag heeft begroot dat eiser onder zich mocht houden, en dat eiser
zich daaraan heeft gehouden.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de begroting door de rechtercommissaris van de hoegrootheid van de sommen die van consignatie werden vrijgesteld
voor de kost van het beheer, de curator nooit een rechtsgeldige titel kan verschaffen om
zich die gelden toe te eigenen, de aangehaalde bepaling hebben geschonden (schending
van artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851, zoals dit gold vóór de afschaffing ervan door de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 14 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake de burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter;
- artikel 151 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat het vonnis van 12 juni 1998 van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk bevestigt, werd gewezen door het Hof van Beroep van Gent, waar de tweede verweerder raadsheer is, en het vonnis a quo werd eveneens uitgesproken toen tweede
verweerder rechter was in die rechtbank. Tweede verweerder is als opvolgend, en inmiddels zelf ook opgevolgde curator vrijwillig in het geschil tussengekomen omdat zijn aansprakelijkheid in het gedrang zou komen mocht de stelling van eiser bevestigd worden,
vermits tweede verweerder dan verantwoording zou moeten afleggen over zijn beslissing
om de voor de kost van het beheer van eiser vrijgestelde sommen toch te consigneren, en
dit niettegenstaande zijn uitdrukkelijke verbintenis om dit niet te doen, en zonder een beslissing hieromtrent vanwege de vergadering van de schuldeisers af te wachten.
Grieven
De nauwe banden - zowel privé als officieel - die er bestaan tussen een magistraat en
zijn collega's van een zelfde rechtscollege, zijn van aard om in hoofde van de partijen en
van derden een schijn van partijdigheid te wekken. De toepassing van de aangehaalde regels in de gegeven omstandigheden heeft voor gevolg dat de beide instanties een schijn
van partijdigheid vertonen die de gehele rechtspleging nietig maakt. Het betreft hier een
nietigheid van openbare orde die voor het eerst voor het Hof van Cassatie kan worden ingeroepen.
Hieruit volgt dat het arrest, door kennis te nemen van de vordering van eiser, en door
het vonnis a quo te bevestigen, de aangehaalde bepalingen heeft geschonden (schending
van al de in de aanhef aangehaalde bepalingen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
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1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 479 van de te dezen toepasselijke Faillissementswet, de gelden afkomstig van verkopingen en invorderingen door de curators gedaan, binnen acht dagen na ontvangst in de Deposito- en Consignatiekas
worden gestort, onder aftrek van de bedragen die de rechter-commissaris heeft
begroot;
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever een consignatie oplegde van
de gelden afkomstig van verkopingen en invorderingen door de curators om te
vermijden dat de curators deze gelden tot hun persoonlijk voordeel zouden aanwenden maar dat de consignatieverplichting weliswaar wordt gemilderd voor de
noodwendigheden van het beheer van het faillissement dat kan vereisen dat er
een bepaalde som, begroot door de rechter-commissaris, in handen van de curator blijft;
Overwegende dat, krachtens artikel 461 van de te dezen toepasselijke Faillissementswet, het loon van de curators door de rechtbank van koophandel wordt
vastgesteld met inachtneming van de aard en belangrijkheid van het faillissement;
Overwegende dat uit de samenhang van die bepalingen volgt dat alleen de
rechtbank van koophandel bevoegd is het loon van de curators te bepalen en dat
het aan de curators niet toekomt, zonder toestemming van de rechtbank, de bedragen die hij op grond van artikel 479 van de Faillissementswet wettig onder
zich houdt, uit eigen beweging aan te wenden voor zijn persoonlijke vergoeding;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat, krachtens artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek, rechters
hun rechtsmacht niet kunnen overdragen;
Dat krachtens artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsweigering bestaat
wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van
het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet;
Dat behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden,
de rechter niet mag weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden
voorgelegd;
Dat hieruit volgt dat een partij, die enige reden heeft tot wettige verdenking in
een geval waarin alle rechters van de rechtbank zich niet moeten onthouden, de
onttrekking moet vragen aan de rechter op grond van artikel 650 van het Gerechtelijk Wetboek en dat, bij gebreke dit te doen waar hij het had kunnen doen, hij
niet voor het eerst voor het Hof een gewettigde verdenking mag aanvoeren;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser wetens geen onttrekking heeft gevraagd op grond van artikel 650 van
het Gerechtelijk Wetboek, noch van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk,
noch van het Hof van Beroep te Gent;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
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(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 533
1° KAMER - 11 oktober 2002

EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - VRIJ VERRICHTEN VAN
DIENSTEN - VESTIGING ALS VASTGOEDMAKELAAR - EISEN GESTELD AAN BUITENLANDSE OPERATOREN
- OCCASIONEEL VERRICHTEN VAN DIENSTEN - TOETSING AAN DE RICHTLIJNEN.
De beoordeling die de bevoegde organen mogen doen bij het verlenen of weigeren van de
toestemming aan iemand die in het buitenland is gevestigd om als zelfstandige in hoofdof bijberoep het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, zoals voorzien in artikel 2
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, is onderworpen aan de
bepalingen die het vrij verrichten van diensten waarborgen in de Europese
Gemeenschap. Indien maatregelen die de vrijheid van diensten beperken niet kunnen
worden gerechtvaardigd door economische doeleinden, zoals de bescherming van
nationale ondernemingen, verhindert niets de Lidstaten aan buitenlandse leveranciers
van diensten, binnen de grenzen van de richtlijnen die de equivalentie erkennen van
diploma's en beroepsopleidingen, minimumeisen te stellen wat de vorming betreft die ook
aan nationale operatoren worden gesteld. Het doet niet ter zake dat de aan in het
buitenland gevestigde ondernemingen gestelde voorwaarden dezelfde zouden zijn bij
een aanvraag tot vestiging of bij een aanvraag occasioneel makelaarsdiensten te mogen
leveren, nu de beperkingen die in dit laatste geval worden opgelegd niet tot gevolg
kunnen hebben dat de noodzakelijke vrijheid van diensten anders wordt ingeperkt dan de
toepasselijke richtlijnen het opleggen1 2. (Art. 49 E.E.G.-Verdrag; art. 8, §1, 2° Wet 1
maart 1976; artt. 2 en 5, §§ 1, 1°, e), en 2 K.B. 6 sept. 1993)
(W. T. BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS)

ARREST

1 Zie Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van
erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar
worden afgesloten, PB.L. 19, 24 januari 1989, 16; Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992
betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van
Richtlijn 89/48/EEG, PB.L. 209, 24 juli 1992, 25; Richtlijn 1999/42/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 juni 1999 betreffende de invoering van een regeling voor de erkenning van
diploma's betreffende de beroepswerkzaamheden die binnen de werkingssfeer van de
liberaliseringsrichtlijnen en van de richtlijnen houdende overgangsmaatregelen vallen en tot
aanvulling van het algemene stelstel van erkenning van diploma's, PB.L. 201, 31 juli 1999, 77.
2 Zie H.v.J. E.G. 5 juni 1997, C-398/95, SETTG, Jur. 1997, I-3091; H.v.J. E.G. 7 mei 1992, C104/91, Aguirre Borrell, Jur. 1992, I-3003.
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(A.R. C.01.0350.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 28 juni 2001 gewezen
door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, lid 1, en 8, § 1, 1° en 2°, van de Kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals gewijzigd;
- de artikelen 2, 5, § 1, 1° in het bijzonder e) 2, en 6, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 mei 1996;
- artikel 49 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals het van kracht is sinds de wijziging en vernummering bij verdrag van 2
oktober 1997, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998.
Aangevochten beslissingen
De Raad van Beroep verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en weigert dienvolgens aan eiser de inschrijving op het Nederlandstalige Tableau van de occasionele beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaar op grond van de volgende redengeving :
"Gezien het beroep van vastgoedmakelaar in Luxemburg niet gereglementeerd is, diende (eiser) teneinde ingeschreven te worden op het Nederlandstalig tableau van de occasionele beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaars, vooreerst houder te zijn van een
diploma zoals vereist bij art. 5, §1, 1°, e) 2 van het koninklijk besluit van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Zijn diploma beantwoordt hier niet aan, noch kan ermee worden gelijkgesteld.
Derhalve is het voor de Kamer van Beroep onmogelijk om (eiser) in te schrijven op het
Nederlandstalig tableau van de occasionele beoefenaars van het beroep van vastgoedmakelaar, zelfs niet na het afleggen van een proef van bekwaamheid of na het volbrengen
van een aanpassingsstage van één jaar".
Grieven
Overeenkomstig artikel 49 van het E.G.-Verdrag zijn de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de gemeenschap verboden ten aanzien van de onderdanen der
lidstaten die in een ander land van de gemeenschap zijn gevestigd dan dat waarin diegene
is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.
Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de Kaderwet van 1 maart 1976 mag niemand in de
hoedanigheid van zelfstandige, als hoofd- of bijberoep een ter uitvoering van die wet gereglementeerd beroep uitoefenen of er de beroepstitel van voeren, indien hij niet is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs
of, indien hij gevestigd is in het buitenland, niet de toelating heeft bekomen om het beroep
occasioneel uit te oefenen.
Overeenkomstig artikel 8, § 1, 1° en 2°, van deze zelfde Kaderwet van 1 maart 1976,
hebben de kamers van het beroepsinstituut tot taak het tableau van de beoefenaars, de lijst
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van de stagiairs en het tableau van de personen die de titel van het beroep eershalve mogen voeren, op te maken en bij te houden en de occasionele uitoefening van het beroep
door in het buitenland gevestigde personen toe te laten overeenkomstig de bepalingen van
het Verdrag van Rome en van de ter uitvoering van dit verdrag genomen verordeningen of
op grond van een wederkerigheidsverdrag en zulks voor zover de betrokkene voldoet aan
de voorwaarden tot uitoefening van hun beroep die van kracht zijn in het land waar hij
zijn hoofdverblijf heeft.
Luidens artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van
de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, mag niemand
als zelfstandige in hoofd- of bijberoep het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen of de
beroepstitel voeren van erkend vastgoedmakelaar BIV of stagiair-vastgoedmakelaar tenzij
hij is ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de
stagiairs die door het instituut bijgehouden worden of, indien hij in het buitenland gevestigd is, geen toestemming heeft verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen.
Hieruit vloeit voort dat zowel de Kaderwet van 1 maart 1976 als het koninklijk besluit
van 6 september 1993 een duidelijk onderscheid maken tussen diegenen die als zelfstandige in hoofd- of bijberoep het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen en in België gevestigd zijn enerzijds en zij die in het buitenland gevestigd zijn doch het beroep occasioneel
in België wensen uit te oefenen.
Eerstgenoemde categorie personen mogen het beroep slechts uitoefenen indien zij zijn
ingeschreven op het tableau van de beoefenaars van het beroep of op de lijst van de stagiairs terwijl de tweede categorie het beroep enkel maar occasioneel in België mogen uitoefenen indien zij daartoe toestemming hebben gekregen.
Artikel 5, § 1, 1°, bepaalt vervolgens aan welke voorwaarden de titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar moeten voldoen, met name houder zijn van
één der in dat artikel bepaalde akten.
Artikel 5, § 1, 1° e) 2 bepaalt aldus dat indien de betrokkene het beroep van vastgoedmakelaar gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaar voltijds heeft uitgeoefend
in een andere Staat waar dat beroep niet gereglementeerd is, hij dient te beschikken over
een diploma afgegeven door een bevoegde autoriteit in een Staat waaruit blijkt dat de houder met succes een post-secundaire studiecyclus van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdse studie heeft gevolgd aan een universiteit of een instelling van hoger
onderwijs of een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau in een Staat, en in voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd die in aanvulling op
de post-secundaire studiecyclus wordt vereist en die hem op de uitoefening van dit beroep
heeft voorbereid.
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 bepaalt vervolgens dat de inschrijving in het tableau van beoefenaars van het beroep afhankelijk is van het op voldoende wijze doorlopen hebben van een stage van één jaar.
De vereisten vastgesteld in artikel 5, § 1 en 6, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 gelden evenwel uitsluitend voor hen die als zelfstandige in hoofd- of bijberoep
het beroep van vastgoedmakelaar wensen uit te oefenen in België en zich als dusdanig in
België wensen te vestigen, doch geldt niet voor zij die in het buitenland gevestigd zijn en
dit beroep enkel occasioneel in België wensen uit te oefenen.
Er anders over oordelen brengt mede dat diegenen die in een lidstaat van de Europese
Gemeenschap zijn gevestigd en aldaar het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen, om
de toestemming te verkrijgen om dat beroep occasioneel uit te oefenen in België aan exact
dezelfde voorwaarden zouden onderworpen worden als diegenen die zich in België wensen te vestigen voor de uitoefening van dat beroep.
Dergelijke vereisten zouden een bij artikel 49 van het E.G.-Verdrag verboden beper-
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king inhouden op het vrij verrichten van diensten binnen de gemeenschap ten aanzien van
een onderdaan der lidstaat die in een ander land van de gemeenschap is gevestigd dan dat
waarin diegene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht.
De appèlrechters maken zodoende geen enkel onderscheid tussen enerzijds zij die zich
in België wensen te vestigen en die dus ingeschreven moeten worden op het tableau van
de beoefenaars en zij die in een andere EG-lidstaat zijn gevestigd en slechts occasioneel
het beroep in België wensen uit te oefenen en daartoe enkel de toestemming moeten bekomen vanwege het Beroepsinstituut.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door te beslissen dat eiser vooreerst houder diende te
zijn van een diploma zoals vereist bij artikel 5, §1, 1°, e) 2 van het koninklijk besluit van
6 september 1993 en door op die grondslag het hoger beroep van eiser ongegrond te verklaren en eiser de toestemming te weigeren, hun beslissing niet naar recht verantwoorden
(schending van alle in het middel aangevoerde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het middel schending aanvoert van de "artikelen 3, lid 1, en
8, §1, 1° en 2°, van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals gewijzigd"; dat hiermede wordt bedoeld, bij gebrek
aan enige nadere aanwijzing, de wettekst van het een en van het ander artikel,
zoals hij laatst gewijzigd is;
Dat het middel ook schending aanvoert van een niet nader omschreven wettelijke bepaling waarvan de artikelen 2, 5, §1, 1°, in het bijzonder e) 2, en 6, zoals
gewijzigd bij koninklijk besluit van 2 mei 1996; dat kennelijk hiermede worden
bedoeld de vermelde artikelen van het koninklijk besluit van 6 september 1993
tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
Overwegende dat uit de bestreden beslissing blijkt :
1. eiser is houder van een attest "formation professionnelle accélérée dans la
branche agence immobilière" afgeleverd door de "Chambre du commerce du
Grand-Duché de Luxembourg" op 18 juni 1993; hij beschikt niet over een diploma van minstens drie jaar postsecundair onderwijs;
2. het beroep van vastgoedmakelaar is in het Groot-Hertogdom Luxemburg
niet gereglementeerd;
3. eiser die in Luxemburg gevestigd is als vastgoedmakelaar heeft de inschrijving gevraagd op het Nederlandstalig tableau van de occasionele beoefenaars
van het beroep van vastgoedmakelaar;
Overwegende dat het geding ten gronde in wezen de vrijheid van eiser betreft
occasioneel diensten te leveren in België;
Overwegende dat, krachtens artikel 8, §1, 2°, van de wet van 1 maart 1976 zoals gewijzigd bij artikel 5 van de wet van 15 juli 1985, de kamers van het Beroepsinstituut tot taak hebben de occasionele uitoefening van het beroep door in
het buitenland gevestigde personen toe te laten overeenkomstig de bepalingen
van het EG-Verdrag en van de ter uitvoering van dit verdrag genomen verordeningen en zulks voor zover de betrokkene voldoet aan de voorwaarden tot uitoefening van het beroep die van kracht zijn in het land waar hij zijn hoofdverblijf
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heeft;
Dat artikel 2 van het genoemde koninklijk besluit van 6 september 1993 hieraan uitvoering geeft en bepaalt dat niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen tenzij hij, indien hij in het
buitenland is gevestigd, de toestemming heeft verkregen om het beroep occasioneel uit te oefenen;
Dat, krachtens artikel 5, §1, 1°, e) sub 2, "indien de betrokkene het beroep van
vastgoedmakelaar gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaar voltijds
heeft uitgeoefend in een andere staat waar dat beroep niet gereglementeerd is",
een diploma kan volstaan van postsecundair onderwijs van drie jaar die de makelaar op de uitoefening van het beroep heeft voorbereid; dat die bepaling geen enkel onderscheid maakt naar gelang een toelating tot vestiging wordt gevraagd of
een toestemming diensten te leveren;
Overwegende dat de beoordeling die de bevoegde organen mogen doen bij het
verlenen of weigeren van die toestemming onderworpen is, zowel uit kracht van
het Verdrag als uit de tekst zelf van artikel 8 van de wet van 1 maart 1976, aan
de bepalingen die het vrij verkeer van diensten waarborgen in de Europese Gemeenschap;
Dat indien naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen maatregelen die de vrijheid van diensten beperken niet kunnen
worden gerechtvaardigd door economische doeleinden, zoals de bescherming
van nationale ondernemingen, niets de Lidstaten verhindert aan buitenlandse leveranciers van diensten, binnen de grenzen van de richtlijnen die de equivalentie
erkennen van diploma's en beroepsopleidingen, minimumeisen te stellen wat de
vorming betreft die ook aan nationale operatoren worden gesteld;
Dat niet ter zake doet dat de aan in het buitenland gevestigde ondernemingen
gestelde voorwaarden dezelfde zouden zijn bij een aanvraag tot vestiging of bij
een aanvraag occasioneel als makelaarsdiensten te mogen leveren, nu de beperkingen die in dit laatste geval worden opgelegd niet tot gevolg kunnen hebben
dat de noodzakelijke vrijheid van diensten anders wordt ingeperkt dan de toepasselijke richtlijnen het opleggen;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser niet over de nodige
diploma's beschikt en op die grond de aanvraag verwerpt;
Dat de beslissing zodoende de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Lefebvre.
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Nr. 534
3° KAMER - 14 oktober 2002

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTSDAG WIJZIGING - NIET-VERSCHIJNING - GEVOLG.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN RECHTSDAG - WIJZIGING - NIET-VERSCHIJNING - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer de op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
rechtsdag door de rechter wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of
aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt op de gewijzigde rechtsdag, kan de
rechter die de zaak op die rechtsdag behandelt geen uitspraak doen op tegenspraak met
toepassing van dit artikel1. (Art. 747, §2 Ger.W.)
(D. T. B.)

ARREST

(A.R. C.99.0537.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 maart 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 3 mei 2002 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 46, 747, §2, 748, §2, 750, 751, 769, 802, 803, 804 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters sluiten op 16 december 1998 de debatten en nemen de zaak in beraad
en beslissen dat de rechtsdag op regelmatige wijze bepaald werd en dat de partijen behoorlijk ter zitting opgeroepen werden, op grond van de overwegingen dat :
"(eiser) bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 747 van Gerechtelijk Wetboek bepa1 Het O.M. was van oordeel dat artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek niet bepaalt hoe de
krachtens het vijfde lid ervan bepaalde rechtsdag (of de wijziging ervan) aan de partijen wordt ter
kennis gebracht en allerminst, zoals het middel aanvoerde, dat dit bij gerechtsbrief zou moeten
gedaan worden, zodat het middel naar recht faalde. Omdat het van mening was dat het tweede middel
evenmin doel trof concludeerde het tot verwerping van de voorziening.
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ling van conclusietermijnen en rechtsdag vroeg;
dat bij beschikking van 21 april 1998 die conclusietermijnen bepaald werden op :
- van 1/5 tot 31/7/1998 voor (verweerster),
- van 1/7 (sic) tot 30/9/1998 voor (eiser),
- van 10/10 tot 30/11/1998 voor (verweerster),
met rechtsdag voor behandeling : 5 mei 1999;
dat deze beschikking op rechtsgeldige wijze ter kennis werd gebracht aan beide gedingvoerende partijen en aan hun raadslieden bij brieven van 29 april 1998;
dat bij brieven van 3 juli 1998 aan beide gedingvoerende partijen en aan hun raadslieden werd medegedeeld dat de rechtsdag van partijen werd afgelast en dat de zaak opnieuw
werd vastgesteld op de terechtzitting van 16 december 1998;
(...) dat (eiser) op voornoemde terechtzitting noch in persoon noch bij advocaat is verschenen; (...);
dat (verweerster) ter voormelde terechtzitting heeft gepleit en toepassing heeft gevraagd
van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek".
Zij beslissen vervolgens dat het arrest met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak gewezen is.
Grieven
Het Gerechtelijk Wetboek voorziet in een systeem van een tegensprekelijke bepaling
van de rechtsdag. De rechtsdag wordt, luidens artikel 750, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, met name in principe op gezamenlijk verzoek van partijen bepaald. Het Gerechtelijk
Wetboek voorziet daarnaast in een aantal mechanismen die toelaten dat ook ten aanzien
van de onwillige partij een rechtsdag wordt bekomen. Deze afwijkende mechanismen
voorzien echter in de regel in de bepaling van de rechtsdag op tegenspraak, of minstens in
voldoende waarborgen van het recht van verdediging van de partijen.
In geval immers de rechtsdag bepaald wordt met toepassing van artikel 747, §2, van het
Gerechtelijk Wetboek, wordt het verzoekschrift, dat toepassing vraagt van deze bepaling,
bij gerechtsbrief ter kennis van de andere partijen gebracht. Deze partijen doen binnen
vijftien dagen hun opmerkingen aan de voorzitter toekomen. De voorzitter doet binnen
acht daaropvolgende dagen uitspraak.
Eenzelfde procedure wordt gevolgd bij de toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.
In geval de rechtsdag bepaald wordt met toepassing van artikel 750, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het verzoek tot bepalen van de rechtsdag bij gerechtsbrief ter
kennis van de andere partijen gebracht. Deze partijen doen binnen de vijftien dagen hun
opmerkingen aan de rechter toekomen. De rechtsdag wordt vervolgens door de voorzitter
bepaald.
In geval tenslotte de rechtsdag wordt bepaald met toepassing van artikel 751 van het
Gerechtelijk Wetboek, kan de tegenpartij haar opmerkingen weliswaar niet doen gelden,
maar beschikt zij niettemin over voldoende waarborgen ter vrijwaring van haar recht van
verdediging. De tegenpartij wordt in dat geval immers opgeroepen bij dagvaarding of bij
gerechtsbrief en kan desgevallend de verwijzing naar de rol vragen.
Partijen kunnen derhalve in principe hun opmerkingen doen gelden en worden steeds
(minstens) bij gerechtsbrief op de hoogte gebracht van het feit dat er een rechtsdag bepaald zal worden. De verwittiging bij gerechtsbrief is van groot belang, nu bij afwezigheid van een van de partijen, het vonnis in de regel op tegenspraak gewezen zal zijn. De
kennisgeving van de rechtsdag zelf per gerechtsbrief is in dit systeem niet meer nodig, ge-
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zien partijen bij gerechtsbrief op de hoogte gesteld worden van het feit dat er binnen korte
termijn een rechtsdag bepaald zal worden.
In de aan het hof voorliggende zaak werd de rechtsdag met toepassing van artikel 747,
§2, van het Gerechtelijk Wetboek op tegensprekelijke wijze bepaald op 5 mei 1999. Deze
rechtsdag werd door de griffie eenzijdig afgelast, werd vervroegd en bepaald op 16 december 1998. Geen van de partijen had om de wijziging van de rechtsdag verzocht. Deze
wijziging van de rechtsdag gebeurde niet overeenkomstig de artikelen 747 tot 751 van het
Gerechtelijk Wetboek en geen van de partijen kreeg bij gerechtsbrief kennis van de wijziging van de rechtsdag.
De rechtsdag werd derhalve niet bepaald overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk
Wetboek en de partijen werden evenmin behoorlijk ter zitting opgeroepen. Eiser kreeg als
gevolg hiervan niet de kans zijn middelen ter zitting voor te dragen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door op 16 december 1998 de debatten te sluiten en
de zaak in beraad te nemen, door te beslissen dat de rechtsdag op regelmatige wijze op 16
december 1998 bepaald werd en dat partijen behoorlijk opgeroepen werden, en door tenslotte te beslissen dat het arrest met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk
Wetboek op tegenspraak gewezen is, de in het middel genoemde bepalingen schenden
(schending van de artikelen 32, 46, 747, §2, 748, §2, 750, 751, 769, 802, 803, 804 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek) en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging schenden.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat, wanneer de op grond van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsdag door de rechter wordt gewijzigd zonder dat alle
partijen dit hadden gevraagd of aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt op
de gewijzigde rechtsdag, de rechter die de zaak op die rechtsdag behandelt geen
uitspraak kan doen op tegenspraak met toepassing van dit artikel;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. eiser bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 747 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaling van conclusietermijnen en rechtsdag gevraagd heeft;
2. de beschikking van 21 april 1998 de termijnen om conclusie te nemen bepaald heeft en de rechtsdag vastgesteld op 5 mei 1999; deze beschikking aan de
partijen en hun raadslieden bij brieven van 29 april 1998 ter kennis gebracht
werd;
3. bij brieven van 3 juli 1998 aan de partijen en hun advocaten medegedeeld
werd, zonder dat de termijn om te concluderen werd gewijzigd, dat de rechtsdag
werd afgelast en de zaak opnieuw vastgesteld werd op de terechtzitting van 16
december 1998;
4. eiser noch zijn advocaat op de terechtzitting van 16 december 1998 zijn verschenen;
5. verweerster op die terechtzitting gepleit heeft en toepassing gevraagd heeft
van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het arrest dat beslist, rechtdoende op tegenspraak bij toepassing van artikel
747 van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van eiser, zijn beslissing niet naar
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recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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 Gent.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 535
3° KAMER - 14 oktober 2002

1º LASTGEVING - LASTGEVING OM NIET - BEGRIP.
2º LASTGEVING - BEDONGEN LOON - BILLIJKE VERGOEDING VAN BEWEZEN DIENSTEN.
3º LASTGEVING - BEDONGEN LOON - JURIDISCHE GRONDSLAG - TOEZICHT DOOR
RECHTER - GEVOLG.
1º en 2° Lastgeving als omschreven in het Burgerlijk Wetboek geschiedt uit zijn aard om
niet maar daarbij kan nochtans een loon bedongen worden; dit loon moet een billijke
vergoeding uitmaken1. (Art. 1986 B.W.)
3º De opstellers van het Burgerlijk Wetboek hebben door de bepalingen inzake lastgeving
geen afbreuk willen doen aan de traditionele regel van het oude recht volgens dewelke
de rechters toezicht mochten uitoefenen op de lonen van de lasthebbers, doch hebben
integendeel die regel willen vastleggen.
(V. T. D.)

ARREST

(A.R. C.00.0227.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
1 Zie Cass., 6 maart 1980, A.C. 1979/80, nr. 429.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de voorzitter van 12 augustus 2002 werd deze zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming veroordeelt eiser om te betalen aan
verweerder het bedrag van 500.000 BEF op de volgende gronden : Eiser kan naar het oordeel van het hof van beroep wel aanspraak maken op een vergoeding voor zijn niet-betwiste tussenkomst bij de verhuring van het onroerend goed en de verkoop van de handelszaak. Het getuigt evenwel van weinig ernst in hoofde van eiser hiervoor een bedrag
van 500.000 BEF, dit is meer 60 pct., in rekening te brengen. Het hof van beroep begroot
die aan eiser toekomende vergoeding in billijkheid op 50.000 BEF. Anderzijds staat vast
dat eiser van de prijs ten bedrage van 800.000 BEF voor die verkoop van de handelszaak
enkel 250.000 BEF heeft betaald aan verweerder. Verweerder is gerechtigd op het saldo
van 550.000 BEF - 50.000 BEF commissieloon = 500.000 BEF.
Grieven
Eiser hield uitdrukkelijk staande dat partijen waren overeengekomen dat eiser de overname van de handelszaak zou benaarstigen voor de prijs van 800.000 BEF, dat de overeenkomst was dat verweerder 250.000 BEF bekwam van de prijs van 800.000 BEF en dat
eiser de rest of 550.000 BEF bekwam, dat eiser dan ook ten onrechte door de eerste rechter veroordeeld werd tot betaling van 550.000 BEF aan verweerder, dat eiser immers
800.000 BEF bekwam voor de overdracht van de handelszaak, dat hij daarvan 250.000
BEF overhandigde aan verweerder, dat verweerder in strijd met de overeenkomst het volledig bedrag van 800.000 BEF wou bekomen en dat de eerste rechter daar ten onrechte op
inging, dat de eerste rechter immers stuk 18 uit het dossier van eiser over het hoofd heeft
gezien, dat verweerder op de keerzijde van dit stuk schreef dat het bedrag van 550.000
BEF aan eiser toekwam, dat verweerder hem zelfs schriftelijk proficiat wenste voor dit
bedrag, dat de eerste rechter ten onrechte geen rekening hield met deze overeenkomst, dat
verweerder bovendien pas in het kader van de procedure het bedrag van 550.000 BEF begon te vorderen daar waar hij voorheen geen enkele aanspraak formuleerde en dat de wijze waarop partijen de overeenkomst hadden uitgevoerd eveneens bewijst dat er overeengekomen was dat het bedrag van 550.000 BEF definitief verworven was door eiser die
trouwens zorgde voor een huurder en voor de overname van de handelszaak (zie het appèlrekwest van eiser, pag. 2, randnr. 3, pag. 5 en 6, litt. B en de appèlconclusie van eiser,
neergelegd op 3 maart 1998, pag. 2, litt. h, en pag. 4, randnrs. 4 en 5).
Het bestreden arrest heeft niet geantwoord op deze conclusies gesteund op de overeenkomst tussen partijen betreffende het aandeel van eiser van 550.000 BEF en is derhalve
regelmatig (bedoeld : niet regelmatig) gemotiveerd (schending van artikel 149 Grondwet).
Het bestreden arrest heeft in elk geval, door te beslissen dat het van weinig ernst in
hoofde van eiser getuigt een bedrag van 500.000 BEF in rekening te brengen voor zijn
tussenkomst bij de verhuring van het onroerend goed en de verkoop van de handelszaak
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en door de aan eiser toekomende vergoeding in billijkheid te begroten op 50.000 BEF, de
bindende kracht geschonden van de overeenkomst tussen partijen waarbij de aan eiser toekomende vergoeding vastgesteld werd op 550.000 BEF (schending van artikel 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven redenen te kennen geeft dat een vergoeding van meer dan 60 pct. voor de niet betwiste tussenkomst voor de verhuring van het onroerend goed en de verkoop van de handelszaak buiten verhouding is tot de geleverde prestaties en die vergoeding in billijkheid begroot op de toegekende vergoeding van 50.000 BEF;
Overwegende dat het arrest aldus met opgave van redenen het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Overwegende verder dat het middel de beslissing van het arrest dat de overeenkomst te dezen een lastgeving was, niet bekritiseert;
Dat lastgeving, als omschreven in het Burgerlijk Wetboek uit zijn aard om niet
geschiedt, maar dat daarbij nochtans een loon kan worden bedongen; dat dit
loon, een billijke vergoeding van de bewezen diensten moet uitmaken;
Dat de opstellers van het Burgerlijk Wetboek door de bepalingen inzake lastgeving, geen afbreuk hebben willen doen aan de traditionele regel van het oude
recht volgens dewelke de rechters toezicht mochten uitoefenen op de lonen van
de lasthebbers, doch integendeel die regel hebben willen vastleggen;
Overwegende dat het arrest dat te kennen geeft dat een vergoeding van
500.000 BEF niet in verhouding staat tot de gepresteerde diensten en de toegekende vergoeding in billijkheid bepaalt op 50.000 BEF, de aangevoerde miskenning van de verbindende kracht van de overeenkomst niet begaat;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 536
3° KAMER - 14 oktober 2002

1º GRONDWET — GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 108 GEMEENTE - VERENIGING VAN GEMEENTEN - GEMEENTELIJK BELANG - REGELING DOOR "WET" BEGRIP.
2º GEMEENTE - VERENIGING VAN GEMEENTEN - GEMEENTELIJK BELANG - WET 22
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1986 - DRAAGWIJDTE.

1º Met "wet" in de zin van artikel 108, vierde lid van de Grondwet 1831 wordt bedoeld een
wet, die specifiek de wijze regelt waarop het de gemeenten toegelaten wordt zich te
verenigen; de gemeenten mogen zich niet verenigen tenzij op de wijze die door of
krachtens een wet met die strekking wordt bepaald1. (Art. 108, vierde lid G.W. 1831)
2º De wet van 22 december 1986 betreffende de Intercommunales heeft een algemene
draagwijdte zodat, behoudens indien een andere specifieke wettelijke bepaling geldt, de
bepalingen ervan moeten worden toegepast wanneer gemeenten zich verenigen, met
inbegrip van artikel 5 dat toelaat de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk
te kiezen. (Artt. 1 en 5 Wet 22 dec. 1986 betreffende de intercommunales)
(VLAAMSE OPERASTICHTING v.z.w. T. V. e.a.; in a.v. Vlaamse Gemeenschap e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0363.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 januari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de voorzitter van 8 augustus 2002 werd deze zaak naar de
derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres stelt in haar verzoekschrift één middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 11 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en
van de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 22 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten,
opgemaakt te New York op 19 december 1966, en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- artikel 108 (oud), vierde lid, van de Grondwet zoals van toepassing vóór de wijziging
van 5 mei 1993;
- de artikelen 27, 41 en 162, vierde lid, van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1 tot en met 26 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen
zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid
wordt verleend;
- de artikelen 1 tot en met 31 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres tot betaling van een provisie aan de verweer1 Zie R.v.St., DRIESSENS, nr. 40.314, 15 september 1992, Arr. R.v.St., 1992, z.p.9 e.v.; thans artikel
162, vierde lid gecoörd. G.W.
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ders op grond van de vaststelling dat de verweerders schade hebben geleden ten gevolge
van een fout van eiseres, op grond van de volgende motieven :
"Artikel 23 van de wet van 22 december 1986 bepaalt dat 'In geval van voortijdige ontbinding of bij niet-verlenging van of bij uittreding uit de intercommunale is iedere gemeente of vereniging die de eerder aan de intercommunale toevertrouwde activiteit zal
blijven uitoefenen, gehouden ... het personeel van de intercommunale behorend tot de
overgenomen activiteit over te nemen, overeenkomstig tussen de partijen te bepalen nadere regelen.'
(Eiseres) houdt vanzelfsprekend voor dat zij geen vereniging is in de zin van de wet
van 22 december 1986, maar een rechtspersoon van privaat recht, meer bepaald een vereniging zonder winstoogmerk opgericht volgens de wet van 27 juni 1921.
Het beginsel dat een gemeente deel mag nemen in een vereniging van privaat recht is
hier niet aan de orde. Dergelijke deelneming is ook geen vereniging van gemeenten.
(Eiseres) is echter een vereniging van twee gemeenten met een ander publiekrechtelijke
rechtspersoon (de Vlaamse Gemeenschap). De twee gemeenten streven wel degelijk een
doel na van gemeentelijk belang, vermits het belang dat eerder gediend werd binnen de
Opera voor Vlaanderen, intercommunale vereniging, wordt verder gezet. Het maatschappelijk doel van de Opera voor Vlaanderen en de statuten van eiseres zijn grotendeels overeenstemmend. Enkel het coördineren en samenvoegen van de voorheen bestaande operainstellingen te Antwerpen en te Gent en van de middelen verdwijnt gelet op de samensmelting.
Verenigingen van gemeenten met wel bepaalde oogmerken van gemeentelijk belang
worden beheerst door de wet van 22 december 1986, daar artikel 108, vierde lid, (thans
artikel 164) van de Grondwet gemeenten slechts toelaat zich te verenigingen om gemeenschappelijke zaken van gemeentelijk belang te regelen en te beheren onder de voorwaarden en op de wijze door de wet te bepalen en daar de wet van 22 december 1986 juist ter
uitvoering van de Grondwet en speciaal om aan de verenigingen tussen gemeenten tegemoet te komen tot stand is gekomen.
(Eiseres), ook al nam zij de vorm aan van een private rechtspersoon, moet wel degelijk
als een intercommunale vereniging van gemeenten beschouwd worden. Enkel publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen als lid toetreden ...
(Eiseres) kan bovendien niet betwisten dat zij de activiteiten van de ontbonden intercommunale Opera voor Vlaanderen verder zette.
De rechtsvorm waarvoor zij bewust koos was bedoeld om aan de dwingende bepalingen van artikel 23 van de wet van 22 december 1986 te kunnen ontsnappen. Dit blijkt genoegzaam uit de voorbereidende werkzaamheden van haar oprichting en uit de gemaakte
afspraken : houden van audities waaraan alleen het personeel van de ontbonden intercommunale Opera voor Vlaanderen mocht deelnemen, in dienst te nemen door de steden Antwerpen en Gent van ieder 13 personeelsleden. Zo ook het protocol tot regeling van de personeelsproblematiek. Dit protocol werd wel goedgekeurd door de drie traditionele vakbondsorganisaties, maar blijkbaar bindt die instemming de individuele vakbondsleden
niet, nog daargelaten dat niet blijkt dat (de verweerders) 1 t/m 25 lid zijn van een vakbond.
Voor de toekomst was het tevens de bedoeling te werken met personeel aangeworven
op grond van een arbeidsovereenkomst in plaats van statutair benoemd personeel.
Ondanks de rechtsvorm waaronder zij werd opgericht vloeit uit hetgeen vooraf gaat
voort dat op (eiseres) artikel 23 van de wet van 22 december 1986 toepasselijk blijft. Ondanks die rechtsvorm dient zij beschouwd te worden als een publiekrechtelijke rechtspersoon, meer bepaald als een vereniging van gemeenten.
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Haar weigering om (de verweerders) sub 1 t/m 25 in dienst te nemen is onwettig en
foutief, strijdig met het beginsel van behoorlijk bestuur".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 41 van de gecoördineerde Grondwet bepaalt dat de uitsluitend gemeentelijke
belangen door de gemeenteraden worden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet
vastgesteld.
Krachtens artikel 108 (oud), vierde lid, van de Grondwet zoals van toepassing op het
ogenblik van de oprichting van eiseres, mogen verscheidene gemeenten zich met elkaar
verenigen, onder de voorwaarden en op de wijze door de wet te bepalen, om zaken van
gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen en te beheren.
Deze grondwettelijke bepaling houdt een bevestiging in van de principiële vrijheid van
de gemeenten om zich te verenigen, afgeleid uit artikel 11 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en van de Fundamentele Vrijheden, artikel 22
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, en artikel 27
van de gecoördineerde Grondwet.
Noch artikel 108 (oud), vierde lid, van de Grondwet zoals van toepassing vóór de wijziging van 5 mei 1993, noch de artikelen 41 en 162, vierde lid, van de gecoördineerde
Grondwet, noch de artikelen 1 tot en met 31 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, verplichten de gemeenten die zaken van gemeentelijk belang gemeenschappelijk wensen te regelen en te beheren, zich te verenigen volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
De wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan
de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, is een wet in de
zin van artikel 108 (oud), vierde lid, van de Grondwet zoals van toepassing vóór de wijziging van 5 mei 1993.
Zolang de decreetgever bij de uitoefening van zijn bevoegdheid krachtens artikel 162,
vierde lid, van de gecoördineerde Grondwet de mogelijkheid voor de gemeenten om beroep te doen op de voormelde wet van 27 juni 1921 om zich te verenigen, niet heeft verboden, blijft deze laatste wel een geldige rechtsgrond voor verenigingen van gemeenten
die zaken van gemeentelijk belang gemeenschappelijk wensen te regelen en te beheren.
Uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat eiseres als een vereniging tussen twee gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap die zaken van
gemeentelijk belang regelt en beheert, onderworpen moest zijn aan de wet van 22 december 1986 op de intercommunales.
Artikel 23 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales moest dan ook
niet van toepassing zijn op eiseres.
Uit de enkele omstandigheid dat eiseres de bepalingen van artikel 23 van de wet van 22
december 1986 niet toepast, kan bijgevolg niet worden afgeleid dat eiseres een wettelijke
bepaling heeft overtreden of het beginsel van behoorlijk bestuur heeft geschonden.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in de mate het de fout van eiseres afleidt uit de
weigering om de verweerders op grond van artikel 23 van de wet van 22 december 1986
in dienst te nemen, al de in de aanhef opgesomde bepalingen schendt.
2. Tweede onderdeel
De omstandigheid dat de rechtsvorm van de vereniging zonder winstoogmerk bewust
werd gekozen om aan de dwingende bepalingen van artikel 23 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales te kunnen ontsnappen, kan niet aan eiseres doch enkel
aan haar oprichters worden toegerekend.
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Eiseres kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor handelingen en bedoelingen
in hoofde van haar oprichters.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in de mate dat het de fout van eiseres afleidt uit
een bewuste keuze om aan de dwingende bepalingen van artikel 23 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales te kunnen ontsnappen, de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 108, vierde lid,
van de Grondwet, verscheidene gemeenten zich met elkaar mogen verenigen onder de voorwaarden en op de wijze door de wet te bepalen, om zaken van gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen en te beheren;
Dat met "wet" wordt bedoeld een wet die specifiek de wijze regelt waarop het
de gemeenten toegelaten wordt zich te verenigen;
Dat gemeenten zich niet mogen verenigen tenzij op de wijze die door of krachtens een wet met die strekking wordt bepaald;
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de te dezen toepasselijke wet van 22
december 1986 betreffende de intercommunales, wet die toen toepasselijk was,
verscheidene gemeenten onder de voorwaarden bepaald in deze wet, verenigingen met bepaalde oogmerken van gemeentelijk belang kunnen oprichten;
Dat deze wet een wet is zoals bedoeld in artikel 108, vierde lid, van de Grondwet;
Dat deze wet een algemene draagwijdte heeft zodat, behoudens indien een andere specifieke wettelijke bepaling geldt, de bepalingen ervan moeten worden
toegepast wanneer gemeenten zich verenigen, met inbegrip van artikel 5 dat toelaat de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk te kiezen;
Dat het onderdeel dat uitgaat van de stelling dat een vereniging van gemeenten
niet onderworpen moest zijn aan de bepalingen van de wet van 22 december
1986 faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel gericht is tegen overtollige beschouwingen;
Dat het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
3. Bindendverklaring
Overwegende dat de verwerping van het cassatieberoep alle belang ontneemt
aan de vordering tot bindendverklaring;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.
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Nr. 537
3° KAMER - 14 oktober 2002

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - ONTSLAG OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN - RAADPLEGING VAN
HET PARITAIR COMITÉ - ONTSLAG VAN ALLE WERKNEMERS INGEVOLGE EEN RECHTERLIJKE
BESLISSING - GEVOLG.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING - AARD - GEVOLG.
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - VONNIS VAN
FAILLIETVERKLARING - HANDELSACTIVITEITEN - STOPZETTING - UITZONDERINGSREGELING RECHTERLIJKE BESLISSING - AARD - DRAAGWIJDTE.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALGEMEEN - ONTSLAG - DRAAGWIJDTE.
1º De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk
akkoord zijn niet gehouden het paritair comité te raadplegen, alvorens een beschermde
werknemer wegens economische of technische redenen te ontslaan, wanneer zij
ingevolge een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers terzelfder tijd of
binnen een zeer korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is 1. (Art. 3, §1
Wet 19 maart 1991)
2º Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beëindigen2 3. (Art. 444 Faillissementswet 1851)
3º

Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de
handelsverrichtingen toch kunnen worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
stopzetting van de handelsactiviteit oplegt4. (Art. 475 Faillissementswet 1851)

4º Het ontslag, zijnde de handeling waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat
ze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen kan niet met terugwerkende kracht worden
gegeven5 (Art. 32, 3° Arbeidsovereenkomstenwet)
(T. T. M.)

ARREST

(A.R. S.01.0173.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 2001 gewezen door
1 Cass., 25 juni 2001, A.R. S.00.0041.N, nr. 396.
2 Ibid.
3 Artt. 444 en 475 Faillissementswet zoals gewijzigd bij Faillissementswet 8 aug. 1997, artt. 16 en
47.
4 Zie voetnoten 1 en 3.
5 Zie Cass., 12 sept. 1988, A.R. 6230, nr. 23.
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het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, inzonderheid §1, 3, inzonderheid §1, 16 en 17 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;
- de artikelen 26, inzonderheid tweede lid, 32, enig lid, 3°, en 37, §1, (gewijzigd bij wet
van 7 november 1987 en genummerd bij wet van 20 juli 1991) van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978;
- voor zoveel als nodig de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof wijst in de bestreden beslissing, het hoger beroep inwilligend, de oorspronkelijke vordering van eiser als ongegrond af en veroordeelt eiser in de kosten, op
volgende gronden :
"Alle gevallen van voorgenomen ontslag van een personeelsafgevaardigde om economische of technische redenen dienen in beginsel aan het paritair comité te worden voorgelegd. De wettelijke bepalingen voorzien inderdaad niet in een uitzondering (...).
Een vonnis tot faillietverklaring heeft in beginsel, doch niet noodzakelijk, tot gevolg dat
de werkzaamheden van de onderneming onmiddellijk worden stopgezet (...).
Echter wanneer een rechtbank van koophandel uitspraak doet over de stopzetting van
de werkzaamheden van de failliete onderneming en de curator ter uitvoering van deze
rechterlijke beslissing alle personeelsleden gelijkelijk en terzelfder tijd of binnen een zeer
korte tijdspanne moet ontslaan (...) is er geen sprake van onverantwoord ontslag waartegen de werknemersafgevaardigden moeten worden beschermd.
In dergelijk geval is elke discriminatie ten nadele van de beschermde werknemers, die
door de raadpleging van het paritair comité dient te worden voorkomen, uitgesloten en is
de raadpleging van het paritair comité door de curator alvorens over te gaan tot het ontslag van de beschermde werknemers ingevolge het vonnis van de rechtbank van koophandel niet verplicht (...).
Bij aangetekend schrijven van 11 oktober 1993 werden de arbeidsovereenkomsten van
alle werknemers, met uitzondering van deze van x personeelsafgevaardigden, door de curator verbroken (...).
(...)
Ter uitvoering van de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 16
november 1993, (...) is de curator tot het ontslag van x moeten overgaan. Het overwegend
gedeelte van dit vonnis laat hierover geen twijfel bestaan. Het ontslag werd gegeven bij
aangetekend schrijven van 23 november 1993 met ingang van 11 oktober 1993.
Gelet op het ontslag van alle andere werknemers dan de beschermde werknemers op 11
oktober 1993 is er geen sprake van enige discriminatie ten aanzien van de beschermde
werknemers x . De curator was ingevolge de rechterlijke beslissing van 16 november
1993 niet verplicht het bevoegd paritair comité te raadplegen alvorens tot het ontslag van
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x over te gaan.
X maakt ten onrechte aanspraak op de beschermingsvergoeding en de vergoeding voor
de resterende periode.
Het hoger beroep van de curator is wat betreft het onderdeel van de veroordeling door
de Arbeidsrechtbank tot het betalen van de beschermingsvergoeding en van de vergoeding
voor de resterende periode gegrond.
De vordering van X is niet gegrond." (arrest pp. 10-11).
Grieven
Er werd niet betwist dat eiser de hoedanigheid bezat van verkozen lid van het comité
voor veiligheid en hygiëne bij de achteraf failliet verklaarde naamloze vennootschap Sertra.
Overeenkomstig artikel 2, §1, 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, kunnen de personeelsafgevaardigden 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.
Te deze lag geen erkenning door een arbeidsgerecht van een dringende reden lastens eiser voor.
Artikel 3, §1, van genoemde wet van 19 maart 1991 bepaalt de procedure die door de
werkgever moet worden gevolgd teneinde de aan het voorgenomen ontslag van een beschermd werknemer voorafgaande erkenning van economische of technische redenen
door het bevoegd paritair comité te bekomen.
Op de verplichting om het paritair comité te raadplegen bestaat geen uitzondering. Die
verplichting heeft weliswaar geen betekenis en is derhalve zonder gevolg wanneer de
werkgever of de curator in geval van faillissement wegens een rechterlijke beslissing alle
personeelsleden tezelfdertijd of binnen een zeer korte tijd moet ontslaan. Het vonnis van
de rechtbank van koophandel dat zich beperkt tot de faillietverklaring van de onderneming kan op zich niet als een zodanige beslissing worden aangemerkt.
Een vonnis in faillietverklaring impliceert in beginsel de onmiddellijke stopzetting van
alle handelsverrichtingen. De rechter-commissaris kan nochtans op grond van artikel 477
van de faillissementswet (oud) een beperkte voortzetting toelaten of de rechtbank van
koophandel kan op grond van artikel 475 van die wet de voortzetting van de handelsactiviteit bevelen. Het bereiken van het einde van de periode van de voortzetting van de activiteit impliceert in beginsel meteen ook dat de activiteit van de gefailleerde wordt stopgezet en dat de curator ingevolge die rechterlijke beslissing de nog lopende arbeidsovereenkomsten moet beëindigen.
Te dezen verwijst het arbeidshof naar een vonnis van 16 november 1993 van de Rechtbank van koophandel te Brussel dat de stopzetting van de handelsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap vaststelt op 11 oktober 1993 en de onmogelijkheid tot voortzetting van de handelsactiviteit bevestigt.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat de curator na het faillissementsvonnis van 11 oktober 1993 nog geen definitieve beslissing nopens het lot van de arbeidsovereenkomst van
eiser had genomen, doch hem alvast had vrijgesteld van arbeidsprestaties.
Overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, maakt het faillissement van de werkgever op zichzelf geen geval
van overmacht uit die een einde maakt aan de verplichtingen der partijen.
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Overeenkomstig artikel 32, enig lid, 3°, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 kan de arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd werd gesloten, door de wil van
één der partijen worden beëindigd. Deze eenzijdige beëindiging kan op korte termijn geschieden wegens dringende reden in de zin van artikel 35 van de genoemde wet van 3 juli
1978 of, wat beschermde werknemers betreft, van artikel 4 van de genoemde wet van 19
maart 1991. Deze eenzijdige beëindiging kan tevens geschieden met opzeggingstermijn in
de zin van artikel 37 van de genoemde wet van 3 juli 1978, en wat de beschermde werknemers betreft, in beginsel alleszins slechts na de erkenning van economische of technische redenen door het bevoegd paritair comité. Het ontslag van de beschermde werknemer kan eveneens gegeven worden na de rechterlijke beslissing die het einde van elke
handelsactiviteit van de onderneming vaststelt.
Te dezen kon dienvolgens een ontslag van beschermde werknemers worden doorgevoerd na 16 november 1993, datum waarop de rechtbank van koophandel de stopzetting
van elke handelsactiviteit vaststelde, zonder dat dit ontslag zou kunnen terugwerken vóór
deze datum.
Het ontslag van de beschermde werknemer kan slechts als regelmatig worden opgevat
als het volgt hetzij op de rechterlijke beslissing die een dringende reden tot ontslag lastens
de werknemer erkent, hetzij op de beslissing van het bevoegd paritair comité dat de economische of technische redenen erkent, hetzij op de rechterlijke beslissing ten gevolge
waarvan alle personeelsleden tezelfdertijd of binnen een zeer korte tijd moeten ontslagen
worden.
Zoals door eiser in conclusie aangevoerd (p. 5, onderaan), kan het ontslag niet als regelmatig worden beschouwd wanneer het aan deze beslissingen voorafgaat.
Te dezen lag een rechterlijke beslissing voor van 16 november 1993 die de definitieve
stopzetting van de handelsactiviteit van de gefailleerde vennootschap vanaf 11 oktober
1993 bevestigde. Bedoeld vonnis legt de curator geenszins op en laat hem niet toe de beschermde werknemers te ontslaan vanaf 11 oktober 1993.
Het ontslag van de beschermde werknemers kon derhalve door de curator slechts worden doorgevoerd vanaf 16 november 1993, datum van de rechterlijke beslissing, zonder
terugwerkende kracht. Het ontslag met ingang van 11 oktober 1993 was dienvolgens onregelmatig en opende bijgevolg het recht op de bijzondere beschermingsvergoedingen bedoeld bij de artikelen 16 en 17 van de genoemde wet van 19 maart 1991.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig eisers aanspraken op de bijzondere beschermingsvergoedingen wegens onrechtmatig ontslag kon afwijzen (schending van alle in de
aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd), minstens, voor zover het arbeidshof zou geoordeeld hebben dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 16 november 1993 verweerster oplegde alle werknemers te ontslaan vanaf 11 oktober 1993, de bewijskracht verbonden aan dit vonnis miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en zodoende eisers vordering niet wettig kon verwerpen (schending van de andere in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1, van de wet van 19 maart 1991 houdende de bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comité's voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, de
werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen kan ontslaan, wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend;
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Dat in die wet geen uitzonderingen op die verplichtingen zijn bepaald; dat het
doel van de wetgever met de beperking van de ontslagmogelijkheden om economische of technische redenen erin bestaat iedere voor de beschermde werknemer
nadelige discriminatie te voorkomen; dat evenwel discriminatie tussen de werknemers uitgesloten is wanneer de stopzetting van de activiteit van de onderneming of de sluiting ervan, gepaard gaande met het gelijktijdig en tezelfdertijd of
binnen zeer korte tijd gegeven ontslag van al de werknemers, de uitvoering is
van een rechterlijke beslissing;
Overwegende dat de curator van het faillissement vanaf de aanvaarding van
zijn opdracht de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent en het
actief moet vereffenen ten bate van de schuldeisers; dat hij derhalve verplicht is
vanaf zijn aanstelling de bestaande arbeidsovereenkomsten te beëindigen, daar
definitief vaststaat dat de werknemers de overeengekomen arbeidsprestaties niet
meer zullen leveren en hij evenmin de overeengekomen arbeidsprestaties zal
kunnen opdragen aan de werknemers;
Overwegende dat hieruit volgt dat het faillissementsvonnis een rechterlijke beslissing is die in de regel de stopzetting van elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet beëindigen;
Dat in bijzondere omstandigheden, zoals die bepaald bij artikel 475 van de te
dezen toepasselijke Faillissementswet, de handelsverrichtingen toch kunnen worden verdergezet; dat uit die uitzonderingsregel niet mag afgeleid worden dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die
de stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. alle personeelsleden van de N.V. Sertra met uitzondering van twee personeelsafgevaardigden, waaronder eiser, op 11 oktober 1993, dag waarop het faillissementsvonnis werd uitgesproken, werden ontslagen;
2. noch op 5 november 1993 noch op 16 november 1993 een beslissing was
genomen over de arbeidsovereenkomst van de beschermde werknemers, waaronder eiser, omdat er onduidelijkheid was gerezen over de bescherming waarvan
zij genoten;
3. eiser vrijgesteld was van arbeidsprestaties en geen arbeid heeft verricht;
4. het vonnis van 16 november 1993 oordeelde dat de handelsactiviteiten van
de failliete vennootschap op 11 oktober 1993, datum van het faillissementsvonnis, werden stopgezet, de curator vanaf dan, gelet op de omstandigheden, geen
voortzetting van de activiteiten overeenkomstig artikel 475 van de Faillissementswet (oud) in overweging kon nemen en slechts daden van vereffening kon
stellen en tot de verbreking van de lopende overeenkomsten van alle personeelsleden "dient of diende over te gaan";
5. verweerster op 23 november 1993 in uitvoering van het vonnis van 16 november 1993 tot ontslag van eiser is overgegaan;
Overwegende dat eiser in zijn appèlconclusie een beschermingsvergoeding
vorderde omwille van het ontslag op 23 november 1993, gegeven met ingang op
11 oktober 1993, dat volgens eiser onregelmatig was omdat alsdan geen beslis-
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sing van het paritair comité was tussengekomen;
Overwegende dat het ontslag, zijnde de handeling waardoor een partij aan de
andere ter kennis brengt dat ze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, niet met
terugwerkende kracht kan worden gegeven;
Dat het ontslag waaraan de ontslaggevende partij terugwerkende kracht wil
verlenen, geen geldige tijdsbepaling bevat, zodat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk op het ogenblik dat het ontslag gegeven wordt, is beëindigd;
Dat het arrest dienvolgens vermocht aan te nemen dat de arbeidsovereenkomst
beëindigd werd op 23 november 1993;
Overwegende dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van
16 november 1993 beslist dat na het faillissementsvonnis van 11 oktober 1993
"de curatele tot de verbreking van de lopende arbeidsovereenkomsten van alle
personeelsleden dient of diende over te gaan";
Dat het arrest door te oordelen dat verweerster ter uitvoering van dit vonnis
van 16 november 1993 tot het ontslag van eiser en de andere personeelsafgevaardigde is moeten overgaan, aan dit vonnis een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Overwegende dat het arrest, nu het vaststelt dat het ontslag van 23 november
1993 na het faillissementsvonnis van 11 oktober 1993 en na het vonnis van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel van 16 november 1993 gegeven werd en
dat het faillissement van de N.V. Sertra tot gevolg had dat alle handelsactiviteiten werden stopgezet en de curator tot de beëindiging van alle werknemers gelijktijdig of binnen korte termijn diende over te gaan, zonder schending van aangewezen wettelijke bepalingen vermocht te beslissen dat verweerster aan het paritair comité geen erkenning diende te vragen van de economische of dringende
reden alvorens tot ontslag van eiser over te gaan en dat eiser niet gerechtigd is op
de betaling van de gevorderde bijzondere beschermingsvergoeding;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Bützler en De Gryse.

Nr. 538
3° KAMER - 14 oktober 2002

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - SANCTIE - PASSENDE
DIENSTBETREKKING - WEIGERING - LOONCRITERIUM - WETTELIJK MINIMUM - BEWIJSLAST -
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RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - WERKLOOSHEID - GERECHTSBRIEF - SANCTIE - PASSENDE DIENSTBETREKKING WEIGERING - LOONCRITERIUM - WETTELIJK MINIMUM - RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING.
1º en 2° Wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend
is omdat de nettobezoldiging, verminderd met het bedrag van de kosten ten laste van de
werknemer, en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de
werknemer kan genieten tijdens de duur van de betrekking en van de gezinsbijslag, niet
ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitkering, na inhouding van de
bedrijfsvoorheffing en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de
gezinsbijslag, die de werknemer kan genieten als volledige werkloze moet de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting van het recht op uitkeringen vordert, het bewijs
leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking ten minste gelijk is aan de
wettelijke minima. (Art. 26 M.B. 26 nov. 1991)
(V. T. R.V.A.)

ARREST

(A.R. S.01.0192.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 september 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 51, 52bis, §1,- zowel in de versie ervan zoals vóór de vervanging ervan
bij koninklijk besluit van 29 juni 2000, als na deze vervanging-, 53 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
- de artikelen 22 en 26 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest bevestigt, onder bevestiging van het vonnis a quo, de beslissing
van de directeur te Turnhout van verweerder waarbij eiseres in toepassing van de artikelen
51, 52bis en 53 van het Werkloosheidsbesluit 1991 vanaf 27 november 2000 werd uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende 52 weken, op grond van de
motieven onder meer (p. 6) :
"De enige reden waarom (eiseres) weigerde op het werkaanbod in te gaan (...) was dat
zij dag en nacht moest instaan voor de verzorging van deze psychiatrische patiënten".
(en p. 7) :
"(Eiseres) beroept zich tevens volkomen ten onrechte op het niet passend karakter van
de aangeboden dienstbetrekking als bedoeld in artikel 26 van voornoemd ministerieel besluit, vermits zij op het ogenblik dat zij de aangeboden dienstbetrekking weigerde niet
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eens het bedrag van de daaraan verbonden netto-bezoldiging kende en zij bovendien de
aangeboden dienstbetrekking a priori om totaal andere redenen dan het loon heeft geweigerd. De barema's van de lonen in de 'groene sector' (257,90 BEF per uur) die zij voorbrengt zijn bovendien niet noodzakelijk het loon dat aan de aangeboden betrekking gekoppeld was. (...) Het Hof is van oordeel dat (eiseres) de haar aangeboden passende
dienstbetrekking zonder wettige reden heeft geweigerd".
Grieven
Krachtens artikel 51, §1, lid 2, 3°, van het aangehaald koninklijk besluit van 25 november 1991 wordt de werkloze slechts bij wijze van sanctie uitgesloten van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen ingeval hij een hem aangeboden passende dienstbetrekking
weigert.
In uitvoering van artikel 51, §2, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit zijn de criteria van
de passende dienstbetrekking vastgelegd in de artikelen 22 en volgende van het aangehaald ministerieel besluit van 26 november 1991.
Krachtens artikel 26 van genoemd ministerieel besluit wordt een dienstbetrekking niet
als passend beschouwd indien de nettobezoldiging die deze betrekking oplevert, verminderd met het bedrag van de reiskosten ten laste van de werknemer, en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de werknemer kan genieten tijdens
de duur van de betrekking en van de gezinsbijslag, niet ten minste gelijk is aan het bedrag
van de uitkering, na inhouding van de bedrijfsvoorheffing, en in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van de gezinsbijslag, die de werknemer kan genieten als volledig
werkloze.
Een aan de werkloze aangeboden dienstbetrekking waarvan de nettobezoldiging de
voormelde gestelde grens niet overschrijdt is een dienstbetrekking die niet passend is en
het om die reden blijft, ongeacht het feit of de werkloze dit als reden of een andere opgeeft voor het niet aannemen van de aangeboden dienstbtrekking.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest de beslissing dat aan eiseres de strengste sanctie
van 52 weken uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen moet worden opgelegd omdat zij de haar aangeboden dienstbetrekking bij X te Geel zonder wettige reden
heeft geweigerd om andere redenen dan het daaraan verbonden loon waarvan ze de nettobezoldiging niet eens kende, niet wettig verantwoordt nu die andere redenen onverkort laten dat de betrokken aangeboden betrekking niet passend is zo de nettobezoldiging de in
artikel 26 van het hoger genoemd ministerieel besluit gestelde grens niet overschrijdt
(schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet uitgezonderd) en, door niet vast te stellen dat de gestelde grens
is overschreden, in het ongewisse laat en het Hof in de onmogelijkheid plaatst de wettigheid na te gaan of de aangeboden dienstbetrekking al dan niet passend is in de zin van genoemd artikel 26 (schending van al de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat artikel 26 van het ministerieel besluit van 26 november 1991
bepaalt dat een dienstbetrekking niet als passend wordt beschouwd indien de nettobezoldiging die deze betrekking oplevert, verminderd met het bedrag van de
reiskosten ten laste van de werknemer, en in voorkomend geval vermeerderd met
het bedrag van de uitkering dat de werknemer kan genieten tijdens de duur van
de betrekking en van de gezinsbijslag, niet ten minste gelijk is aan het bedrag
van de uitkering, na inhouding van de bedrijfsvoorheffing, en in voorkomend ge-
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val met het bedrag van de gezinsbijslag, die de werknemer kan genieten als volledig werkloze;
Overwegende dat, wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend is omdat zij niet voldoet aan voormeld artikel 26, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen vordert, het bewijs moet leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking ten minste gelijk is aan de in dit artikel bepaalde minima;
Overwegende dat eiseres in haar syntheseconclusie voorhield dat de dienstbetrekking niet passend was wegens het lage uurloon en het niet zeker was dat zij
een inkomen zou genieten dat hoger was dan de verhoogde werkloosheidsuitkering die zij genoot;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat eiseres zich ten onrechte op artikel 26 beroept op grond dat zij bij het aanbod van de dienstbetrekking de nettobezoldiging niet kende, dat het barema dat zij voorbrengt niet noodzakelijk het
loon is dat aan de aangeboden dienstbetrekking is gekoppeld en dat de barema's
van de lonen in de "groene sector" die zij voorbrengt niet noodzakelijk het loon
zijn dat aan de aangeboden betrekking was gekoppeld;
Overwegende dat het arrest aldus zijn beslissing tot uitsluiting van het recht op
werkloosheidsuitkeringen wegens weigering van een passende dienstbetrekking
niet naar recht verantwoordt en de aangewezen wettelijke bepalingen van het
Werkloosheidsbesluit 1991 en van het ministerieel besluit van 26 november
1991 schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. De kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste worden gelegd van verweerder;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Simont.
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ONDERNEMINGSHOOFD - VOORGENOMEN ONTSLAG - NIET-INSTEMMING VAN ARBEIDSGENEESHEER VERDERE PROCEDURE - VOORWAARDEN.
Ingeval de arbeidsgeneesheer niet instemt met het voornemen van het ondernemingshoofd
een overeenkomst te beëindigen krachtens welke de arbeidsgeneesheer zijn
medewerking verleent aan een erkende arbeidsgeneeskundige dienst, moet het
ondernemingshoofd of de bestuursraad van de vereniging van werkgevers, de kwestie
slechts voor advies aan het Veiligheidscomité voorleggen, wanneer de
arbeidsgeneesheer zijn niet-instemming heeft geuit. (Art. 2 Wet 28 dec. 1977 tot
bescherming van de arbeidsgeneesheren)
(D. e.a. T. CAMPBELL FOODS BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. S.02.0008.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eisers voeren in hun verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van de wet van 28 december 1977 tot bescherming van
de arbeidsgeneesheren (de artikelen 3, 4 en 5 gewijzigd bij de wet van 22 december
1989);
- artikel 1134, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van vernietiging verklaart de vordering van de eisers om verweerster te veroordelen tot betaling van de vergoeding van 2.537.160 BEF, bedoeld in artikel 6
van de wet van 28 december 1977 ongegrond in zoverre de vordering ingesteld werd door
eiser en verklaart ze zonder voorwerp in zoverre de vordering ingesteld werd door eiseres
op de volgende gronden :
Eiser vordert betaling van de in artikel 6 van de wet van 28 december 1977 bedoelde
vergoeding op grond van de overweging dat de wettelijke ontslagprocedure niet werd gevolgd ... In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat de ontslagbescherming verleend door de wet van 28 december 1977 werd ingegeven vanuit de bekommernis dat de
arbeidsgeneesheer zijn taak moet kunnen uitvoeren in een volledige morele en technische
onafhankelijkheid en derhalve bescherming moet genieten tegen eventuele represailles
vanwege de werkgever/opdrachtgever, wanneer de morele en technische onafhankelijkheid bij het uitvoeren van de opgedragen taken aanleiding geeft tot een (belangen)conflict
met de werkgever/opdrachtgever. Om dit doel te bereiken heeft de wetgever evenwel geen
absoluut ontslagverbod ingevoerd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de wet
van 28 december 1977 moet de werkgever, met een interne bedrijfsgeneeskundige dienst,
in een eerste fase zijn voornemen om over te gaan tot de beëindiging van de overeenkomst met de arbeidsgeneesheer schriftelijk ter kennis te brengen van de arbeidsgeneesheer en het Veiligheidscomité, behoudens in geval van ontslag wegens dringende reden,
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quod non, in casu. Aan de arbeidsgeneesheer dient hij tevens de redenen voor de beëindiging en het bewijs van die redenen mee te delen. Bijkomende formaliteiten werden door
de wetgever niet opgelegd, zodat mag worden aanvaard dat een schriftelijke kennisgeving
in om het even welke vorm, voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst, volstaat. In casu dient vooreerst te worden vastgesteld dat geen argument kan geput worden
uit het protest van het Veiligheidscomité tijdens de vergadering van 27 mei 1993 tegen het
ontslag van de arbeidsgeneesheer en het diensthoofd Veiligheid. Het staat immers niet ter
discussie dat op dat ogenblik de overeenkomst met (eiser) nog niet werd beëindigd. ((Eiser) zelf situeert de beëindiging van de overeenkomst op 31 december 1993, vlg. beroepsconclusies p. 7), overigens net zo min als de overeenkomst van het diensthoofd veiligheid,
zodat de binnen het Veiligheidscomité geuite bezwaren kennelijk voorbarig waren. Zoals
reeds aangegeven sub 2.1 heeft verweerster haar voornemen om de overeenkomst met (eiser) te beëindigen en aan te sluiten bij een interbedrijfsgeneeskundige dienst kenbaar gemaakt en toegelicht tijdens de daaropvolgende vergadering van het Veiligheidscomité,
waarop (eiser) aanwezig was. Het arbeidshof stelt vast dat (eiser) niet betwist dat hij,
voorafgaand aan de beëindiging van zijn overeenkomst, kennis heeft gekregen van de notulen van deze vergadering en dat hij evenmin betwist dat hij een kopie heeft gekregen
van de zogeheten "reorganisatie-CAO", reorganisatie die precies het door verweerster ingeroepen motief vormde voor de geplande overschakeling naar een interbedrijfsgeneeskundige dienst en de beëindiging van de overeenkomst met (eiser). Dat (eiser) perfect en
geruime tijd voorafgaand aan de beëindiging van zijn overeenkomst op de hoogte was van
de plannen van verweerster, wordt overigens treffend geïllustreerd door de initiatieven die
hij nam om, in een andere vorm, verder met verweerster te kunnen blijven samenwerken.
Aldus werd door verweerster kennelijk voldaan aan de op haar in het kader van artikel 1
van de wet van 28 december 1977 rustende verplichting. Of de procedure in een volgende
fase treedt is, conform het bepaalde in artikel 2 van de wet van 28 december 1977, afhankelijk van de houding van de arbeidsgeneesheer. Slechts wanneer de arbeidsgeneesheer
niet instemt met de voorgenomen beëindiging van zijn overeenkomst, dient "de kwestie"
door het ondernemingshoofd voor advies aan het Veiligheidscomité te worden voorgelegd. (vlg. artikel 2 wet van 28 december 1977). Wanneer vervolgens door het Veiligheidscomité geen unaniem gunstig advies werd verstrekt, of wanneer een van de betrokkenen zich niet neerlegt bij het advies, moet de zaak aanhangig gemaakt worden bij de
overlegcomissie, die de partijen eerst probeert te verzoenen en, indien zulks niet mogelijk
blijkt, uitspraak doet over de vraag of er in het voorgelegde geval al dan niet bewijzen zijn
dat afbreuk is gedaan aan de technische en morele onafhankelijkheid van de arbeidsgeneesheer of dat de bekwaamheid van de betrokken geneesheer in het gedrang is. Indien de
overlegcommissie zich niet binnen de twee maanden heeft uitgesproken, kan elk der belanghebbende partijen de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank. Conform het
bepaalde in artikel 5 van de wet van 28 december 1977 is het verboden de overeenkomst
met de arbeidsgeneesheer te beëindigen wanneer vervolgens de overlegcommissie of de
bevoegde rechtbank heeft erkend dat de aangevoerde redenen afbreuk doen aan de technische en morele onafhankelijkheid van de geneesheer of de aangevoerde redenen van onbekwaamheid niet bewezen acht. Artikel 6, waarop (eiser) zijn vordering steunt, sanctioneert vervolgens uitsluitend de miskenning van het in artikel 5 bedoelde ontslagverbod.
(artikel 7 van de wet van 28 december 1977 vindt in casu evident geen toepassing). Het is
meteen duidelijk dat bedoeld artikel 6 van de wet van 28 december 1977 in casu geen toepassing vindt, nu er geen ontslagverbod is tot stand gekomen in de zin van artikel 6 van
diezelfde wet. Niets in het dossier laat immers toe te besluiten dat (eiser), nadat hem door
verweerster kennis werd gegeven van het voornemen om over te gaan tot ontslag en van
de in dit kader opgegeven redenen en bewijzen, op enig ogenblik heeft laten blijken dat
hij hiermee niet instemde, integendeel. Niet alleen is in dit dossier geen enkel spoor terug
te vinden van enig protest uitgaande van (eiser), hij heeft integendeel zijn kandidatuur ge-
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steld om onder gewijzigde voorwaarden de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst verder te
zetten en heeft vervolgens door de VZW Interbedrijfsgeneeskundige Dienst van België
een voorstel laten uitwerken om in dit kader zijn werkzaamheden voor verweerster te kunnen voortzetten. Dit volstaat weliswaar niet om te besluiten dat de arbeidsovereenkomst in
gemeen overleg werd beëindigd, maar "de kwestie" heeft alleszins geen vervolg gekend
conform de artikelen 2 en volgende van de wet van 28 december 1977 en heeft a fortiori
niet geleid tot het in artikel 5 van diezelfde wet bedoelde verbod om de overeenkomst te
beëindigen. De vordering in betaling van de in artikel 6 van de wet van 28 december 1977
bedoelde vergoeding is derhalve niet gegrond.
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Het ondernemingshoofd dat het voornemen heeft een overeenkomst, krachtens welke
een arbeidsgeneesheer zijn medewerking verleent aan een erkende arbeidsgeneeskundige
dienst, te beëindigen, is ingevolge artikel 1 van de wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren verplicht om aan de betrokken geneesheer de redenen
van de beëindiging van de overeenkomst en het bewijs van die redenen schriftelijk mede
te delen. Het ondernemingshoofd dient ingevolge artikel 2 van de voornoemde wet van 28
december 1977 de kwestie voor advies aan het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en
Verfraaiing van de werkplaatsen voor te leggen ingeval de arbeidsgeneesheer niet instemt
met de beëindiging van zijn overeenkomst. Het ondernemingshoofd dat de overeenkomst
met een arbeidsgeneesheer beëindigt zonder deze kwestie voor advies aan het Veiligheidscomité voor te leggen of zonder verder de procedure conform de artikelen 3, 4 en 5
van de voornoemde wet van 28 december 1977 na te leven, is de vergoeding verschuldigd
bedoeld in artikel 6 van deze wet.
Het bestreden arrest stelt vast dat eiser zijn kandidatuur gesteld heeft om onder gewijzigde voorwaarden de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst verder te zetten en dat hij vervolgens door de VZW Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor België een voorstel heeft
laten uitwerken om in dit kader zijn werkzaamheden voor verweerster te kunnen voortzetten hetgeen volgens het bestreden arrest niet volstaat om te besluiten dat de arbeidsovereenkomst in gemeen overleg werd beëindigd. Het bestreden arrest kon op grond van deze
vaststellingen niet wettelijk beslissen dat niets toelaat te besluiten dat eiser op enig ogenblik heeft laten blijken dat hij niet instemde met zijn voorgenomen ontslag. Het bestreden
arrest kon immers niet wettelijk beslissen dat eiser instemde met de beëindiging van zijn
overeenkomst vermits eiser zich volgens die vaststellingen integendeel kandidaat stelde
om de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst verder te zetten en vermits eiser voorstellen liet
uitwerken om zijn werkzaamheden voor verweerster te kunnen blijven voortzetten zonder
dat kon besloten worden tot beëindiging van de overeenkomst in gemeen overleg zodat
hieruit geen instemming blijkt met de beëindiging van die overeenkomst (schending van
artikel 1134, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 2 van de wet van 28
december 1977), zodat deze kwestie voor advies had dienen voorgelegd te worden aan het
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen (schending van artikel 2 van de wet van 28 december 1977). Het bestreden arrest kon op die gronden niet
wettelijk beslissen dat artikel 6 van de wet van 28 december 1977 in casu geen toepassing
vindt nu er geen ontslagverbod is tot stand gekomen in de zin van artikel 5 van diezelfde
wet omdat "de kwestie" geen vervolg gekend heeft conform de artikelen 2 en volgende
van de wet van 28 december 1977.
Verweerster was de vergoeding bedoeld in artikel 6 van de wet van 28 december 1977
immers verschuldigd vermits zij nagelaten heeft de kwestie over het ontslag van eiser
voor advies aan het Veiligheidscomité voor te leggen conform artikel 2 van de wet van 28
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december 1977 en vermits zij evenmin de procedure voorgeschreven door de artikelen 3,
4 en 5 van deze wet heeft nageleefd (schending van de artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 van de wet
van 28 december 1977).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 2 van de wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren, ingeval de arbeidsgeneesheer niet instemt
met de beëindiging van de overeenkomst, het ondernemingshoofd of de bestuursraad van de vereniging van werkgevers de kwestie voor advies aan het Veiligheidscomité moet voorleggen;
Dat uit die bepaling volgt dat de kwestie slechts voor advies moet worden
voorgelegd wanneer de arbeidsgeneesheer zijn niet-instemming heeft geuit;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat niets in het dossier toelaat te
besluiten dat eiser niet instemde met het voornemen de overeenkomst te beëindigen en met de voor in dit kader opgegeven redenen en bewijzen en dat in het
dossier geen enkel spoor is terug te vinden van enig protest uitgaande van eiser;
Dat de appèlrechters dit wettig vermochten te beslissen niettegen-staande de
overweging dat eiser zijn kandidatuur heeft gesteld om onder gewijzigde omstandigheden de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst verder te zetten en dat hij
door de VZW Interbedrijfsgeneeskundige Dienst van België een voorstel liet uitwerken om in dit kader zijn werkzaamheden bij verweerster verder te zetten en
dat dit weliswaar niet toelaat te besluiten dat de overeenkomst met de arbeidsgeneesheer in gemeen overleg werd beëindigd;
Dat de appèlrechters te kennen geven dat het eigen voorstel van eiser tot nieuwe gewijzigde werkzaamheden in het kader van de VZW Interbedrijfsgeneeskundige Dienst van België geen voortzetting betrof van de vroegere overeenkomst en juist tot uiting bracht dat eiser bij de beëindiging van deze overeenkomst en omtrent de redenen ervan geen protest had geuit of niet had laten blijken dat hij daarmede niet instemde;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en van Eeckhoutte.
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2° KAMER - 15 oktober 2002

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN – OP CONCLUSIE –
ALGEMEEN – MOTIVERING.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN – STRAFZAKEN – ALGEMEEN - MOTIVERING.
3° INKOMSTENBELASTINGEN – AANSLAGPROCEDURE – SANCTIES.
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN . STRAFFEN – SANCTIES – VEROORDELING BIJ
EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING – DADERS EN MEDEPLICHTIGEN – ONTDOKEN BELASTING –
HOOFDELIJKHEID.
1° en 2° Geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 G.W. is, het feit dat de
appèlrechters anders beslissen dan wat in conclusies werd aangevoerd.
3° Bij eenvoudige schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf, zoals bepaald in de
artikelen 458 W.I.B. 1992 en 73sexies BTW-wetboek, werkt de hoofdelijke gehoudenheid
tot betaling van de ontdoken belasting van rechtswege en moet niet door de rechter
worden uitgesproken1. (Artt. 21ter Sv., 458 W.I.B. 1992 en 73sexies BTW-wetboek)
(R.)

ARREST

(A.R. P.01.1365.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2001 op verzet
gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit;
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat het Hof in de memorie van eiser twee middelen ontwaart;
1. Eerste middel
Overwegende dat geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet
is, het feit dat de appèlrechters anders beslissen dan eiser in conclusie heeft aangevoerd;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige het middel geheel opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
1 Cass., 20 juni 1995, A.R. P.94.0580.N, nr. 312.
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Overwegende dat artikel 21ter Wetboek van Strafvordering , ingevoegd bij wet
van 30 juni 2000, bepaalt:
“Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, kan
de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een
straf uitspreken die lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf;
Wanneer de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, wordt de verdachte veroordeeld in de kosten en, zo daartoe aanleiding bestaat, tot teruggave. De bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken”;
Overwegende dat de artikelen 458 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992
en 73sexies BTW-wetboek, bepalen dat de personen die als daders of medeplichtigen aan de door deze artikelen aangewezen fiscale misdrijven werden veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting;
Overwegende dat deze hoofdelijke gehoudenheid die van rechtswege werkt en
niet door de strafrechter moet worden uitgesproken, gelijkaardig is aan de hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave ten aanzien van alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen bepaald in artikel 50 Strafwetboek;
Overwegende dat derhalve bij eenvoudige schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf, zoals bepaald in de voormelde artikelen, de hoofdelijke gehoudenheid van rechtswege werkt;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. F. Moeykens, Brugge.

Nr. 541
2° KAMER - 15 oktober 2002

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - NIET VOOR HET PUBLIEK
TOEGANKELIJKE PLAATS - SCHRIFTELIJKE EN VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE PERSOON DIE
HET WERKELIJK GENOT HEEFT VAN DE PLAATS - GEEN TOESTEMMING VAN DE AANWEZIGE
ECHTGENOTE - GEVOLG.
Het gebrek aan schriftelijke en voorafgaande toestemming tot huiszoeking vanwege de
aanwezige echtgenote van een persoon kan geen aanleiding geven tot de nietigheid van

Nr. 541 - 15.10.02

HOF VAN CASSATIE

2187

de bij die gelegenheid gedane vaststellingen tegen die persoon, die zelf een
voorafgaande en schriftelijke toestemming tot huiszoeking had gegeven 1. (Artt. 1, al. 1 en
2, 3° en 1bis Wet 7 juni 1969)
(K.)

ARREST

(A.R. P.01.1458.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 oktober 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Dit middel is als volgt gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 1, lid 2, 3 en 1bis (ingevoerd door de Wet van 5 augustus 1992) van de wet 7
juni 1969 op het politieambt
Aangevochten beslissingen
De 7de Kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen in (zijn) arrest van 4/10/01 met
betrekking tot het door concluant bij conclusies opgeworpen argument van de onwettigheid van de uitgevoerde huiszoeking met toestemming -meer bepaald door het ontbreken
van de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de echtgenote van concluant
welke op het ogenblik van de huiszoeking aanwezig was en ontegensprekelijk beschouwd
moet worden conform de vaste rechtspraak als "een persoon die het werkelijk genot van
het pand heeft"- tot de volgende overwegingen kwam:
"dat de verbalisanten een voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming bekwamen
van beklaagde ten laste van dewelke bezwaren waren geformuleerd, tot het doen van een
huiszoeking in zijn woning;
dat beklaagde het werkelijk genot heeft van de plaats waarin de zoeking werd gedaan;
dat beklaagde ten onrechte de door hemzelf schriftelijk gegeven toestemming bestrijdt
voorhoudende dat er geen toestemming was van zijn echtgenote die met hem de woning
deelde;
Dat de verbalisanten integendeel noteren
- dat zij met beklaagde in de woning toekwamen; en in de leefkamer de echtgenoten
troffen
- dat beklaagde dan in zijn taal aan haar zegde wat ze kwamen doen
- dat zij dan mondeling toestemming gaf om een huiszoeking te verrichten;
dat op deze wijze vast staat dat er wettige toestemming tot huiszoeking was door degene die het werkelijk genot heeft van de plaats;"
Grieven
Artikel 1, lid 2, punt 3 van de wet van 7 juni 1969 op het Politieambt heeft op ondubbelzinnige manier bepaald dat de toestemming tot huiszoeking dient gegeven te worden
1 Cass., 12 dec. 1939, Bull. en Pas., 1939, I, 515.
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door éénieder die het werkelijk genot heeft van de woning (in geval van een huiszoeking
met toestemming in een gezinswoning zijn zowel de man als de vrouw gezinshoofd en als
ze beiden aanwezig zijn, moeten ze ook beiden hun toestemming geven conform de vaste
rechtspraak) en dit overeenkomstig artikel 1bis van voormelde wet (ingevoerd door de
Wet van 5/08/92 precies ter voorkoming van onduidelijke situaties) schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of huiszoeking.
Hieruit volgt dat de 7de Kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen door te beslissen
tot de wettigheid van de uitgevoerde huiszoeking tot toestemming, door te stellen dat
enerzijds appellant ten onrechte de door hemzelf schriftelijk gegeven toestemming bestrijdt voorhoudende dat er geen toestemming was van zijn echtgenote die met hem de
woning deelde; en anderzijds voor te houden dat het voldoende was dat zij dan mondeling
toestemming gaf om een huiszoeking te verrichten overduidelijk de artikelen 1, lid 2, punt
3 en 1bis van de Wet van 7 juni 1969 op het Politieambt geschonden heeft.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 1, tweede lid, 3°, van de wet van 7 juni 1969, zoals
van kracht op het ogenblik van het te dezen uitgevoerde onderzoek, bepaalt dat
het in het eerste lid van dezelfde wet gestelde verbod, volgens hetwelk geen opsporing of huiszoeking mag worden verricht in een voor het publiek niet toegankelijke plaats voor vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds, geen toepassing
vindt in geval van toestemming van de persoon die het werkelijk genot van de
plaats heeft;
Dat artikel 1bis van voornoemde wet bepaalt dat dit verzoek of deze toestemming schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of de huiszoeking moet worden gegeven;
Overwegende dat het gebrek aan schriftelijke toestemming tot huiszoeking
vanwege de echtgenote van eiser geen aanleiding kan geven tot de nietigheid van
de bij die gelegenheid gedane vaststellingen tegen eiser die zelf een voorafgaande en schriftelijke toestemming tot huiszoeking had gegeven;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de verbalisanten een voorafgaande en schriftelijke toestemming van eiser tot het verrichten van een huiszoeking in zijn woning hebben gekregen;
Overwegende dat zij verder vaststellen dat de verbalisanten met eiser in de
woning toekwamen, in de leefkamer de echtgenote van eiser aantroffen, dat eiser
in zijn taal aan zijn echtgenote zegde wat ze kwamen doen en zij mondeling toestemming gaf om een huiszoeking te verrichten;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. W. Mertens, Antwerpen.

Nr. 542
2° KAMER - 15 oktober 2002

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - ONDERZOEKSGERECHT AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - DRAAGWIJDTE.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - AFWIJZING VAN HET VERZOEK TOT OPSCHORTING - MOTIVERINGSGEBREK.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING INKENNISSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN ZIJN ADVOCAAT - ONREGELMATIGHEID GEVOLGEN.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING ONREGELMATIGE VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP.
1º Een beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de
uitspraak van de veroordeling afwijst is geen beslissing waarbij de opschorting wordt
toegestaan of geweigerd.
2º Een gebrek in de motivering in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij het verzoek tot opschorting wordt afgewezen is geen onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid zoals bedoeld in artikel 135 §2 Wetboek van Strafvordering, zodat krachtens
artikel 416 van hetzelfde Wetboek hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat.
(Art. 135, §2 Sv.)
3º

en 4° Indien de raadkamer de rechtspleging regelt niettegenstaande de
inverdenkinggestelde en/of zijn advocaat niet regelmatig zijn verwittigd, heeft dit niet de
nietigheid van de beslissing over de regeling van de rechtspleging en alles wat er op
volgt tot gevolg, vermits de wetgever, door de inverdenkinggestelde de mogelijkheid te
geven in hoger beroep te komen tegen de onregelmatige verwijzingsbeschikking, beoogd
heeft dat onregelmatigheden kunnen worden hersteld en niet doorwerken in de verdere
rechtspleging. (Artt. 127 al. 3 en 5, 135, §2 en 235bis, §6, Sv.)
(V.)

ARREST

(A.R. P.02.0885.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. Dit verzoekschrift is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat de beslissing van het onderzoeksgerecht, die het verzoek tot
opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst, geen beslissing is
waarbij de opschorting wordt toegestaan of geweigerd;
Overwegende dat het door eiseres ingeroepen gebrek in de motivering van de
afwijzing van het verzoek tot opschorting door de kamer van inbeschuldigingstelling, geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid in de verwijzingsbeschikking is, zoals bedoeld in artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, krachtens artikel 416 Wetboek van Strafvordering, tegen het
bestreden arrest in zoverre dit het verzoek van eiseres tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst, geen onmiddellijk cassatieberoep openstaat;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 127 Wetboek van Strafvordering, bij de regeling van de rechtspleging door de raadkamer, de inverdenkinggestelde en zijn
advocaat per faxpost of per aangetekende brief in kennis worden gesteld dat het
dossier op de griffie in origineel of in kopie ter beschikking ligt;
Dat indien de raadkamer toch de rechtspleging regelt niettegenstaande de inverdenkinggestelde en/of zijn advocaat niet regelmatig zijn verwittigd, dit niet de
nietigheid van de beslissing over de regeling van de rechtspleging en alles wat
erop volgt tot gevolg heeft;
Dat de wetgever door de inverdenkinggestelde, krachtens artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid te geven in hoger beroep te komen van
de onregelmatige verwijzingsbeschikking, heeft beoogd dat de onregelmatigheden kunnen worden hersteld en niet doorwerken in de verdere rechtspleging;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 127 Wetboek van Strafvordering geen sancties bepaalt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het tweede middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeft;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
15 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debryne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Martens, Brugge.

Nr. 543
2° KAMER - 16 oktober 2002

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS NIET
ONDERTEKEND DOOR GRIFFIER - HERSTEL VAN HET VERZUIM - ARTIKEL 788 GER.W. TOEPASSING.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS NIET
ONDERTEKEND DOOR GRIFFIER - HERSTELD VERZUIM - TERUGWERKENDE KRACHT.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL VOLGENS HETWELK DE
BESTREDEN BESLISSING NIETIG IS OMDAT ZIJ NIET DOOR DE GRIFFIER IS ONDERTEKEND - VERZUIM
HERSTELD SINDS DE NEERLEGGING VAN HET CASSATIEBEROEP - MIDDEL NIET ONTVANKELIJK
WEGENS GEBREK AAN BELANG.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HANDTEKENINGEN
VAN DE RECHTERS EN VAN DE GRIFFIER - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE.
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VONNIS NIET
ONDERTEKEND DOOR GRIFFIER - GEVOLGEN VAN DAT VERZUIM OP DE GELDIGHEID VAN DE
BESLISSING.
1º Het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, kan worden hersteld
overeenkomstig art. 788 Ger. W., dat van toepassing is in strafzaken 1. (Art. 788 Ger.W.)
2º Wanneer het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, is hersteld
overeenkomstig art. 788 Ger. W., heeft dat herstel terugwerkende kracht, ook al is het
geschied na het tegen het vonnis ingesteld beroep2. (Art. 788 Ger.W.)
3º Het middel volgens hetwelk de bestreden beslissing nietig is omdat ze niet door de
griffier is ondertekend, wordt zonder belang wanneer het verzuim, na het indienen van
het cassatieberoep, wordt hersteld overeenkomstig art. 788 Ger.W.3

1 Zie Brussel, 31 jan. 1989, Pas., 1989, II, 187 ; A. KOHL, “Le Code judiciaire, droit commun de la
procédure”, Ann. Fac. Dr. Luik, 1975, blz. 454 ; R. DECLERCQ, “Raakvlakken gerechtelijk privaatstrafprocesrecht”, TPR 1980, blz. 50, nr. 21.
2 Cass., 2 maart 1972 (A.C., 1972, 605) en zie Cass., 15 okt. 1976 (A.C., 1977, 199).
3 Ibid.
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4º Art. 782 Ger. W., krachtens hetwelk de vonnissen en arresten ondertekend worden door
de rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier, is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid. (Art. 782 Ger.W.)
5º Wanneer de griffier een vonnis of arrest niet heeft ondertekend, leidt dit niet tot de
nietigheid van die beslissing, wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting, dat
regelmatig is opgemaakt bij de uitspraak, alle vereiste vaststellingen bevat om de
regelmatigheid van de tijdens die uitspraak gevolgde rechtspleging aan te tonen 4. (Art.
782 Ger.W.; art. 10 Wet 1 mei 1849)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0683.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
Advocaat Olivier Bastyns heeft op 15 oktober 2002 een conclusie neergelegd
op de griffie van het Hof.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 782 van het Burgerlijk [lees: Gerechtelijk] Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Hoewel het bestreden arrest is ondertekend door de drie raadsheren die het hebben gewezen, is het niet ondertekend door de griffier die zitting heeft gehouden op de terechtzitting van de uitspraak (bladzijde 10 van het arrest).
Grieven
Artikel 782 van het Burgerlijk [lees: Gerechtelijk] Wetboek bepaalt dat elk vonnis of
arrest ondertekend wordt door de rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier.
Hoewel het arrest van 27 maart 2002 op bladzijde 12 is ondertekend door de zetelende
griffier, dient erop te worden gewezen dat die ondertekening alleen geldt voor de beslissing over de onmiddellijke aanhouding.
Daarentegen moet worden vastgesteld dat er geen enkele handtekening is aangebracht
boven de naam van de in de zaak opgetreden griffier, onderaan de beslissing van 27 maart
2002 van het Hof van Beroep te Brussel, waarbij verzoeker veroordeeld wordt tot zes jaar
effectieve gevangenisstraf (bladzijde 10 van het arrest).
Bijgevolg schendt het arrest artikel 782 van het Burgerlijk [lees: Gerechtelijk] Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
4 Zie Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6883, nr. 581; 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.N, nr. 607 ; 24 okt. 2001,
A.R. P.01.0993.F, nr. 569.
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A. Over het cassatieberoep :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het middel :
Overwegende dat het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen,
hersteld kan worden overeenkomstig artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat van toepassing is in strafzaken; dat dergelijk herstel terugwerkende kracht
heeft, ook al is het geschied na het tegen het vonnis ingesteld verhaal;
Overwegende dat uit het stuk, dat op 26 september 2002 is ontvangen op de
griffie van het Hof, blijkt dat het in het middel bedoelde verzuim is hersteld sinds
de neerlegging van eisers memorie, met toepassing van artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de door
de verweerders tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. Over de kosten van het cassatieberoep :
Overwegende dat artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk
de vonnissen en arresten ondertekend worden door de rechters die het hebben
uitgesproken, en door de griffier, niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid;
Overwegende dat het verzuim van de griffier om een vonnis of arrest te ondertekenen, niet leidt tot de nietigheid van die beslissing, wanneer, zoals te dezen,
het proces-verbaal van de terechtzitting, dat regelmatig is opgemaakt bij de uitspraak, alle vereiste vaststellingen bevat om de regelmatigheid van de tijdens die
uitspraak gevolgde rechtspleging aan te tonen;
Dat, bijgevolg, het middel, al was het daarin bedoelde verzuim niet hersteld,
niet kon zijn aangenomen; dat eiser bijgevolg moet worden veroordeeld in de
kosten van zijn cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.
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Nr. 544
2° KAMER - 16 oktober 2002

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - INTRODUCTIE VAN DE EURO - MISDRIJF
GEPLEEGD VÓÓR 1 JANUARI 2002 - GELDBOETE OPGELEGD NA 1 JANUARI 2002 - OPDECIEMEN.
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - RECHT OP NIET-VEROORDELING TOT EEN ZWAARDERE BOETE DAN
DIEGENE TOEPASSELIJK OP HET OGENBLIK WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - GELDBOETE INTRODUCTIE VAN DE EURO - TOEPASSING.
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15 - ARTIKEL 15.1 RECHT OP NIET-VEROORDELING TOT EEN ZWAARDERE BOETE DAN DIEGENE TOEPASSELIJK OP HET
OGENBLIK WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - GELDBOETE - INTRODUCTIE VAN DE EURO TOEPASSING.
1º, 2° en 3° De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de
inwerkingtreding, op 1 januari 2002 van de wet van 26 juni 2000 tot invoering van de euro
in de wetgeving, inzake de in art. 78 G.W. bedoelde materies, maar opgelegd wordt na
de inwerkingtreding ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de oude wet die
gunstiger is, waarbij het bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro
door het te delen door 40,3399. (Art. 2, tweede lid Sw.; art. 7.1 E.V.R.M.; art. 15.1
I.V.B.P.R.)
(AUDITEUR GENERAAL BIJ HET MILITAIR GERECHTSHOF T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0916.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 mei 2002 gewezen door
het Militair Gerechtshof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
Conclusienemer grondt zijn cassatiemiddel op een enig middel, waarin hij de schending
aanvoert van de artikelen 4, eerste lid, en 9 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld
in artikel 78 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest past op de uitgesproken geldboete het bedrag van opdeciemen toe,
zoals die vóór de inwerkingtreding van de in het middel bedoelde wetsbepaling van toepassing waren.
Grieven
De wetgever heeft duidelijk de wil geuit om het nieuwe bedrag toegepast te zien in alle
vonnissen en arresten die vanaf 1 januari 2002 zijn gewezen. Aan die wil doen noch arti-

Nr. 544 - 16.10.02

HOF VAN CASSATIE

2195

kel 2 van het Strafwetboek, noch, te dezen, enige bepaling van internationaal recht afbreuk, aangezien dat bedrag reeds wettig was vastgesteld en bekendgemaakt voordat het
misdrijf was gepleegd, en aangezien het concrete bedrag, zoals het bij de nieuwe wet is
verhoogd, lager ligt dan het wettelijke maximumbedrag van de geldboete, zoals het bij de
voorgaande wetgeving is verhoogd.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de
euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, in werking is getreden op 1 januari 2002 en geen enkele overgangsbepaling bevat; dat de geldboete, verhoogd met toepassing van de
artikelen 2 en 3 van de voormelde wet, zwaarder blijkt te zijn dan dezelfde straf,
verhoogd met de opdeciemen overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van de programmawet van 24 december 1993, zodat de geldboete, die verbonden is aan een
misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 26
juni 2000, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding ervan, krachtens de artikelen 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, 15.1 b van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en 2, tweede lid, van het Strafwetboek, moet worden
verhoogd overeenkomstig de oude wet die gunstiger is, waarbij het bedrag van
de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het te delen door
40,3399;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
16 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 545
2° KAMER - 16 oktober 2002

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - GEEN CONCLUSIE IN
HET DOSSIER - VASTSTELLING VAN DE NEERLEGGING VAN EEN CONCLUSIE - GEVOLG.
Wanneer, in strafzaken, een middel aanvoert dat een conclusie niet is beantwoord, en de
bestreden beslissing vaststelt dat de beklaagde een conclusie heeft neergelegd, maar
dat die niet in het dossier aanwezig is en dat de bewoordingen ervan niet in de bestreden
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beslissing zijn opgenomen noch in andere stukken van de rechtspleging waarop het Hof
vermag acht te slaan, kan het Hof onmogelijk nagaan of de rechters die conclusie
hebben beantwoord1. (Art. 149 G.W. 1994)
(T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0922.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 2 mei 2002 gewezen door
de Correctionele rechtbank te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt een middel voor.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet
Aangevochten beslissingen en redenen
De beroepen beslissing verklaart de twee aan eiseres verweten telastleggingen bewezen
en veroordeelt haar wegens de telastlegging vluchtmisdrijf tot betaling van een geldboete
van 200 frank, met uitstel gedurende drie jaar ten bedrage van 100 frank, en tot het verval
van het recht om gedurende vijftien dagen enig motorvoertuig te besturen. Eiseres is daarenboven veroordeeld tot betaling van een geldboete van 25 frank, wegens de telastlegging
bedoeld in artikel 8.3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975. Het bestreden vonnis bevestigt die beslissing, onder de wijziging dat het toegekende uitstel geschrapt wordt en het herstel in het recht tot sturen onderworpen wordt aan de voorwaarde
voor het theoretisch onderzoek geslaagd te zijn.
Grieven
Wanneer, krachtens artikel 149 van de Grondwet, regelmatig is vastgesteld dat een conclusie is neergelegd maar deze zich niet in het dossier bevindt, en de bewoordingen ervan
niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven noch in andere stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, kan het Hof onmogelijk nagaan of die beslissing regelmatig met redenen is omkleed.
Het bestreden vonnis maakt melding van "de conclusie die voor (eiseres) is neergelegd
op de terechtzitting van 28 maart 2002 van de [correctionele] rechtbank". Het proces-verbaal van die terechtzitting vermeldt met name dat "Mr P., loco Mr. V. G., advocaat, voor
(eiseres) pleit, die een conclusie en een dossier neerlegt". Die conclusie is echter niet opgenomen in het dossier van de rechtspleging, en de bewoordingen ervan worden noch in
het bestreden vonnis weergegeven noch in andere stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat zowel uit het bestreden vonnis als uit het proces-verbaal van
1 Zie Cass., 19 okt. 1992, A.R. 7969, nr. 672.
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28 maart 2002 van de correctionele rechtbank blijkt dat eiseres op die terechtzitting een conclusie heeft neergelegd;
Overwegende dat het Hof onmogelijk kan nagaan of de appèlrechters op die
conclusie geantwoord hebben, aangezien deze niet in het dossier van de rechtspleging is opgenomen en de bewoordingen ervan noch in dat vonnis zijn weergegeven noch in de andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.
16 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 546
2° KAMER - 16 oktober 2002

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN – NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE - NEERLEGGING BEVESTIGD DOOR HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING VISUM AANGEBRACHT DOOR DE VOORZITTER EN DE GRIFFIER OP HET GESCHRIFT - DRAAGWIJDTE.
Wanneer de neerlegging van de conclusie bevestigd wordt door het proces-verbaal van de
terechtzitting, strekt het visum dat door de voorzitter en de griffier eventueel op het
neergelegde geschrift wordt aangebracht, alleen ertoe te bevestigen dat het dat stuk is
dat tijdens het debat aan de rechter is voorgelegd, en het Hof aldus toe te laten het
antwoord van de beslissing daarop te toetsen; dat visum vereist geen enkel substantieel
vormvereiste om authenticiteit te krijgen.
(R. e.a. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0957.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 218 en 235bis, § 4, van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het arrest van 12 juni 2002 van de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst de eisers
naar het Hof van Assisen van de provincie Waals-Brabant en vaardigt jegens hen een beschikking tot gevangenneming uit.
Grieven
De eisers hebben op de terechtzitting van 17 april 2002 conclusies neergelegd, waarop
een zegel is aangebracht met de vermelding "dat de voormelde conclusies zijn gelezen en
neergelegd op de openbare terechtzitting van 17/04/2002 van de tiende kamer van het Hof
van Beroep te Brussel". Die tekst is ondertekend door de voorzitter en de griffier.
Zowel het bestreden arrest als het proces-verbaal van 17 april 2002 vermelden dat de
terechtzitting niet in het openbaar heeft plaatsgevonden.
Tenzij de wet anders beslist, wat te dezen niet het geval is, beraadslaagt en berecht de
kamer van inbeschuldigingstelling met gesloten deuren, zodat het verwijzingsarrest nietig
is, als uit de processtukken blijkt dat de regeling van die rechtspleging in openbare terechtzitting is geschied.
De tegenstrijdige vermeldingen van het zegel op eisers conclusie, enerzijds, en in het
arrest en proces-verbaal van de terechtzitting van 17 april 2002, anderzijds, laten het Hof
niet toe na te gaan of de rechtspleging, overeenkomstig artikel 218 van het Wetboek van
Strafvordering, met gesloten deuren is gevoerd. Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet en, voor zoveel nodig, van
de artikelen 218 en 235 bis, § 4, van het Wetboek van Strafvordering).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen, volgens
welke er geen grond bestaat om de eisers te vervolgen wegens vereniging van
misdadigers :
Overwegende dat de cassatieberoepen, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk
zijn;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen, luidens
welke er voldoende bezwaren bestaan tegen de eisers om hun verwijzing naar het
hof van assisen te verantwoorden wegens verzwaarde diefstal door middel van
geweld of bedreiging :
Overwegende dat de eisers zonder berusting afstand doen van hun cassatieberoep, op grond dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn;
C. In zoverre de cassatieberoepen de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden waardoor het arrest zou zijn aangetast, aan het toezicht van het Hof
voorleggen :
Over het middel :
Overwegende dat, in strafzaken, de vonnissen, arresten en processen-verbaal
van terechtzitting authentieke akten zijn;
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Overwegende dat, wanneer, zoals te dezen, de neerlegging van de conclusie
bevestigd wordt door het proces-verbaal van terechtzitting, het visum dat door de
voorzitter en de griffier eventueel op het neergelegde geschrift wordt aangebracht, geen ander doel heeft dan te bevestigen dat het dat stuk is dat tijdens het
debat aan de rechter is voorgelegd, en het Hof aldus toe te laten het antwoord
van de beslissing daarop te toetsen; dat het voormelde visum geen enkel substantieel vormvereiste vereist teneinde het authenticiteit te verlenen;
Overwegende dat de vermelding in het op 12 juni 2002 door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen arrest, volgens welke de rechtspleging met gesloten deuren is gevoerd, een authentiek karakter heeft en geldt zolang dat stuk niet
van valsheid wordt beticht; dat het voorrang moet krijgen op de vermelding, die
op de conclusies van de eisers is aangebracht maar niet dat authentiek karakter
heeft, volgens hetwelk de terechtzitting waarop ze zijn neergelegd, openbaar
was;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
D. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die de gevangenneming van de eisers bevelen, zonder de onmiddellijke uitvoering ervan
te bevelen :
Overwegende dat de eisers, die niet van hun vrijheid zijn beroofd, geen belang
hebben om daartegen cassatieberoep in te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre zij gericht
zijn tegen de beslissingen dat er voldoende bezwaren jegens de eisers bestaan betreffende de telastlegging van verzwaarde diefstal door middel van geweld of bedreiging;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
16 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 547
1° KAMER - 17 oktober 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN UITKERING NA ECHTSCHEIDING - WETSCONFLICT - WET VAN DE LAATSTE ECHTELIJKE
VERBLIJFPLAATS - ECHTSCHEIDINGSWET.
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2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - INKOMSTEN VAN DE ONDERHOUDSPLICHTIGE ECHTGENOOT BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
1º Vorderingen die dateren van na de echtscheiding die in België met toepassing van de
Belgische wet ten nadele van de Portugese ex-echtgenoot is uitgesproken, en die
betrekking hebben op de uitkering waarop de Belgische ex-echtgenoot ten laste van de
Portugese ex-echtgenoot aanspraak maakt, worden, krachtens art. 8 van het Verdrag
van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op
onderhoudsverplichtingen, die in Portugal sinds 1 oktober 1977 van kracht is, beheerst
door de op echtscheiding van toepassing zijnde wet van de Verdragsluitende Staat waar
de echtscheiding is uitgesproken of erkend1. (Art. 8 Verdrag van Den Haag 2 okt. 1973)
2º De rechter die een uitkering toestaat en daarbij beoordeelt of zij niet hoger ligt dan een
derde van de inkomsten van de tot onderhoudsplichtige echtgenoot, is niet verplicht zich
te beperken tot de inkomsten die voornoemde echtgenoot daadwerkelijk uit zijn goederen
haalt, maar hij moet tevens rekening houden met de inkomsten die deze goederen
normaal kunnen voortbrengen2. (Art. 301, §§1 en 4 B.W.)
(C.D.S. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0133.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 oktober 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid derde lid, 301 en 301bis van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is.
1 Zie Cass., 16 juni 1994, A.R. C.9651, nr. 314 en concl. v. adv.-gen. L IEKENDAEL in Bull. en Pas.,
1994, I, nr. 314; 25 mei 1992, A.R. 9268, nr. 501 en concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en Pas., 1992,
I, nr. 501.
Over de toepassing van de verwijzingstheorie (waarvan de toepassing inzake personeel statuut en
meer bepaald echtscheiding door het Hof is vastgelegd bij zijn arrest van 9 maart 1882 (Bull. en Pas.,
1882, I, 62), zie M. LIENARD-LIGNY, "Le divorce international. Conflits de loi. Conflits de
juridictions", Rép. Not. Dl. XVII, Brussel, Larcier, 1988, nr. 63, p. 66. id. "L'après divorce en droit
international privé", opmerking onder Cass., 16 juni 1994, J.L.M.B., 1995, p. 509-516; V. TATON "Les
obligations alimentaires entre ex-époux" in Relations familiales et internationales, Brussel, Bruylant,
1993, nr. 21, p. 68.
2 Zie Cass. 4 april 1963, Bull. en Pas. , 1963, I, 853; 14 dec. 1956, A.C., 1957, 260; 18 okt. 1934,
Bull. en Pas., 1935, I, 20,
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest herinnert enerzijds eraan dat
- eiser de Portugese nationaliteit heeft,
- verweerster de Belgische nationaliteit heeft,
- de partijen in 1987 in de Verenigde Staten zijn gehuwd,
- de gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten in Portugal was gevestigd en
eiser nog steeds in Portugal woont,
- verweersters gewone verblijfplaats, sinds de partijen in 1993 uit elkaar zijn gegaan, in
België is gevestigd,
- de echtscheiding van de partijen toegestaan is, op grond van artikel 229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, bij een vonnis van 17 juni 1994 van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel,
en, anderzijds dat "het vaststellen van de wet die - inzake onderhoudsuitkering na echtscheiding - moet worden gehanteerd wanneer de onderhoudsgerechtigde en de onderhoudsplichtige een verschillende nationaliteit hebben, zeer controversieel is in de rechtsleer"
dat het arrest vervolgens eisers hoofdberoep ongegrond verklaart en hem veroordeelt
om verweerster een uitkering na echtscheiding te betalen van 375.000 BEF met ingang
van 6 oktober 1994 en beslist dat de Belgische wet, met name artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, en niet, zoals eiser aanvoerde, de Portugese wet moet worden toegepast,
zulks op de volgende gronden:
"De ontbinding van het huwelijk maakt een einde aan de verhouding van de echtgenoten als zodanig.
Het toepassen van de wet die geldt voor de gevolgen van het huwelijk, onderstelt dat de
betrokkenen nog de hoedanigheid van 'echtgenoot' hebben, en kan bijgevolg de verhoudingen tussen personen die niet langer gehuwd zijn, niet regelen.
De veelvuldige en uiteenlopende gevolgen van echtscheiding op zulke verscheidene instellingen als ouderlijk gezag, huwelijksstelsels, nalatenschappen, verplichtingen tot levensonderhoud, naam, hoeven niet noodzakelijk door een en dezelfde wet te worden geregeld.
Het is niet zo dat er een enkele regel voor de oplossing van wetsconflicten bestaat die
toegepast kan worden op het geheel van de 'gevolgen van de echtscheiding'', maar er moet
uitgemaakt worden welke wet van toepassing is op elk van de rechtsgevolgen van de echtscheiding, naar gelang van de instelling waarop zij betrekking heeft.
Aangezien de uitkering na echtscheiding verband houdt met de straffen die de wetgever
wilde opleggen aan de echtgenoot die schuldig is aan de beëindiging van het samenleven,
moet de wet die van toepassing is op de gronden van echtscheiding eveneens worden toegepast om de gevolgen te regelen die de echtscheiding op uitkeringen tot levensonderhoud
heeft.
De onderhoudsuitkering ten voordele van de ex-echtgenoot die de echtscheiding heeft
verkregen kan immers alleen worden toegekend krachtens de wet op grond waarvan de
echtscheiding is toegestaan.
Andere auteurs komen tot een soortgelijke oplossing door een beroep te doen op de theorie van de aanknoping van de bijzaak op grond waarvan de onderhoudsverplichting door
dezelfde wet wordt geregeld als de instelling of de rechtsverhouding waaruit zij ontstaat,
te dezen, wat de onderhoudsuitkering na echtscheiding betreft, door de wet die de echtscheiding regelt.
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Die oplossing is overigens dezelfde als die welke wordt voorgesteld door artikel 8 van
het Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (een verdrag dat in werking is getreden, en door België ondertekend maar nog niet bekrachtigd is) luidens hetwelk 'de op echtscheiding van toepassing
zijnde wet van de Verdragsluitende Staat waar de echtscheiding is uitgesproken of erkend,
de onderhoudsverplichtingen tussen gescheiden echtgenoten beheerst'.
Aangezien de echtscheiding van de partijen toegestaan is door de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel op grond van artikel 229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, moet de
onderhoudsuitkering na echtscheiding waarop (verweerster) aanspraak kan maken, bepaald worden met toepassing van de Belgische wet en met name van de artikelen 301 en
301bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek".
Om eisers hoger beroep te verwerpen en om tot de slotsom te komen dat het Belgisch
recht in die zaak van toepassing is, beslist het arrest dat "het hof (van beroep), voor zoveel
als nodig, erop wijst dat een recente stroming in de rechtsleer van oordeel is dat er geen
reden is om de verplichtingen inzake levensonderhoud tussen ex-echtgenoten te onttrekken aan de gemeenrechtelijke regeling van het levensonderhoud en dat de algemene regel
die in die materie van toepassing is, de wet van 'de gewone verblijfplaats van de onderhoudsgerechtigde' waar aan de te vervullen behoeften gelokaliseerd zijn, als toepasselijke
wet aanwijst.
De specialisten in internationaal privaatrecht die in Helsinki bijeenkwamen voor een
vergadering van het Institut de droit international hebben zich overigens in die zin uitgesproken (zie artikel 5 van de Résolution de l'Institut - o.a. aangehaald in DIVO XII.2.5.12, p. 318 - 6 maart 1997).
In het geval dat aan het hof van beroep ter beoordeling wordt voorgelegd, moet, indien
de laatste zienswijze wordt gevolgd, eveneens de Belgische wet en met name artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek worden toegepast aangezien (verweerster), aan wie het levensonderhoud verschuldigd is, sinds 1993 haar gewone woonplaats in België heeft".
Grieven
Verweersters vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding kan enkel worden opgevat in het licht van de huwelijkse staat die ooit die van eiser en van verweerster was,
sinds hun huwelijksinzegening en tot de ontbinding van dat huwelijk door de overschrijving van de echtscheiding; die vordering is zo nauw verbonden met de persoonlijke verhouding van de echtgenoten waarvan zij een overblijfsel blijkt te zijn, dat zij enkel kan
worden beslecht met toepassing van de wet die de persoonlijke gevolgen van het huwelijk
tussen de partijen regelt.
Aangezien het gaat om de persoonlijke gevolgen van het huwelijk, is de toepasselijke
wet in de regel die welke de personele staat van de echtgenoten of ex-echtgenoten beheerst, ofwel de wet van hun gemeenschappelijke nationaliteit wanneer die echtgenoten of
ex-echtgenoten dezelfde nationaliteit hebben (artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek), ofwel de wet van hun laatste echtelijke woning wanneer die echtgenoten of exechtgenoten, zoals hier, niet dezelfde nationaliteit hebben.
Hieruit volgt dat het arrest, wanneer het beslist dat de ontbinding van het huwelijk een
einde maakt aan de verhouding van de echtgenoten als zodanig en dat het toepassen van
de wet die geldt voor de gevolgen van het huwelijk, onderstelt dat de betrokkenen nog de
hoedanigheid van "echtgenoot" hebben en dat zij dus de verhouding tussen personen die
niet langer gehuwd zijn niet kan regelen, en wanneer het de Belgische wet, met name de
artikelen 301 en 301 bis van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk verklaart op de toekenning van de uitkering na echtscheiding die verweerster van eiser vordert, een schending
begaat van :
- de artikelen 3, inzonderheid derde lid, 301 en 301bis van het Burgerlijk Wetboek, in
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zoverre, ingevolge de regels van het wetsconflict die deel uitmaken van het Belgisch
recht, de toekenning van een uitkering na echtscheiding ten laste van eiser geregeld was
door de Portugese wet, welke wet van toepassing was op het personeel statuut van de partijen, en bijgevolg, op de persoonlijke gevolgen van het huwelijk waarvan de onderhoudsuitkering een overblijfsel is, en niet door de artikelen 301 en 301 bis van het Burgerlijk
Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is, in zoverre, ook
al is de echtscheiding in België uitgesproken op grond van artikel 229 van het Burgerlijk
Wetboek, de toekenning van de onderhoudsuitkering verband houdt met de persoonlijke
gevolgen van het huwelijk en beheerst wordt door de daarop toepasselijke wet, en niet
valt onder de wet die van toepassing is op de toelaatbaarheid van de echtscheiding, noch
onder die welke van toepassing is op de gevolgen van de echtscheiding.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 301, inzonderheid § 4, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de Belgische wet toepasselijk en beslist vervolgens dat "(verweerster), met toepassing van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, op de goederen en de
inkomsten van echtgenoot aanspraak kan maken op een uitkering die, rekening houdend
met haar inkomsten en mogelijkheden, haar in staat stelt in haar bestaan te voorzien op
een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven" en eiser veroordeelt om haar een uitkering na echtscheiding van 375.000 BEF te betalen te rekenen van de overschrijving van
het vonnis, met name op grond dat
"(...) hoewel de winsten van de groep Concord Anstalt thans blijkbaar lager zijn dan ten
tijde van het samenleven van de partijen, (eisers) inkomsten geenszins beperkt blijven tot
de bedragen die hij als vergoeding voor zijn activiteit als bestuurder ontvangt en dat hij
heel aanzienlijke inkomsten kan halen zowel uit zijn participaties in verschillende vennootschappen van zijn groep, als uit de herinvestering van de opbrengst van de verkoop
van zijn onroerend goed.
Blijkens (verweersters) berekeningen - die (eiser) niet als zodanig betwist - zou het
maandelijks brutobedrag van 300.000 BEF dat de eerste rechter haar heeft toegekend, na
aftrek van belastingen een maandelijks nettobedrag van 180.310 BEF opleveren. Een dergelijk bedrag lijkt enigszins ontoereikend om haar in staat te stellen in haar bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven" zodat "rekening houdend
- met de levensomstandigheden die de partijen tijdens hun samenleven hebben gekend,
die gematigd worden door het verschil in kosten van levensonderhoud tussen Portugal en
in België,
- met het belang van de onderhoudsbijdrage die (eiser) voor elk van zijn dochters betaalt, waarin ook zijn bijdrage vervat zit voor woon- en onderhoudskosten veroorzaakt
door de huisvesting van de kinderen en waardoor (verweersters) huisvestinglasten dan
ook verminderen,
- met de fiscale gevolgen voor (verweerster) wanneer zij een onderhoudsuitkering ontvangt,
- met (eisers) inkomsten en zijn mogelijkheden om er te ontvangen, die het hof van beroep hier raamt op ten minste 15 miljoen BEF netto per jaar, een uitkering na echtscheiding van 375.000 BEF per maand nodig en voldoende is om (verweerster) in staat te stellen in haar bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven en
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niet hoger is dan een derde van (eisers) netto-inkomsten".
Grieven
Luidens artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, het bedrag van de uitkering na
echtscheiding in geen geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot
uitkering gehouden echtgenoot;
onder "inkomsten" in de zin van die bepaling moeten worden begrepen alle bedragen
waarover de tot uitkering gehouden echtgenoot daadwerkelijk beschikt na betaling van de
lasten die hij op grond van de fiscale en sociale wetgeving verschuldigd is, met uitsluiting
van de goederen van die echtgenoot en van zijn kansen of mogelijkheden om andere inkomsten te verkrijgen.
Hieruit volgt dat het arrest, dat de inkomsten en "eisers mogelijkheden om er te verkrijgen" in hun geheel schat op ten minste 15 miljoen BEF netto per jaar, maar daarbij niet de
daadwerkelijke inkomsten van eiser in aanmerking neemt en geen onderscheid maakt tussen "inkomsten" in de zin van artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek en "mogelijkheden om er te verkrijgen", voornoemd artikel 301, § 4, van het Burgerlijk Wetboek
schendt wanneer het beslist dat een uitkering na echtscheiding van 375.000 BEF per
maand niet hoger was dan een derde van eisers netto-inkomsten.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het
middel vertoont geen belang :
Overwegende dat het middel het arrest bekritiseert dat eiser veroordeelt om
verweerster een uitkering na echtscheiding te betalen krachtens de artikelen 301
en 301bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek terwijl de rechter, aldus het middel, toepassing had moeten maken van de Portugese wet, de wet van de laatste
echtelijke verblijfplaats van de partijen;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de echtscheiding
in eisers nadeel is uitgesproken op grond van artikel 229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat ingevolge artikel 8 van het Verdrag van Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen, die
in Portugal sinds 1 oktober 1977 van kracht is, de op echtscheiding van toepassing zijnde wet van de Verdragsluitende Staat waar de echtscheiding is uitgesproken of erkend, de onderhoudsverplichtingen tussen gescheiden echtgenoten
en de beslissingen tot herziening van die verplichtingen beheerst; dat volgens artikel 3 van dat verdrag, de aangewezen wet van toepassing is, onafhankelijk van
enig vereiste van wederkerigheid, zelfs indien het de wet van een niet-Verdragsluitende Staat betreft;
Dat het hof van beroep bijgevolg, in de veronderstelling dat het de Portugese
wet zou hebben toegepast, had moeten vaststellen dat die wet verwees naar de
echtscheidingswet, namelijk de Belgische wet;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 301, §§ 1 en 4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat de rechtbank aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de
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goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen, die rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat
stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, maar dat het bedrag van die uitkering in geen geval hoger mag liggen
dan een derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige echtgenoot;
Overwegende dat de rechter die een uitkering toestaat en daarbij beoordeelt of
zij niet hoger ligt dan een derde van de inkomsten van de onderhoudsplichtige
echtgenoot, niet verplicht is zich te beperken tot de inkomsten die voornoemde
echtgenoot daadwerkelijk uit zijn goederen haalt, maar dat hij tevens rekening
moet houden met de inkomsten die deze goederen normaal kunnen voortbrengen;
Overwegende dat het arrest, door te steunen op de gegevens die het vermeldt,
te kennen geeft dat "(eisers) inkomsten geenszins beperkt blijven tot de bedragen
die hij als vergoeding voor zijn activiteit als bestuurder ontvangt en dat hij heel
aanzienlijke inkomsten kan halen zowel uit zijn participaties in verschillende
vennootschappen van zijn groep, als uit de herinvestering van de opbrengst van
de verkoop van zijn onroerend goed", eisers inkomsten en zijn mogelijkheden
om er te verkrijgen schat op ten minste 15 miljoen BEF netto per jaar en oordeelt
dat "een uitkering na echtscheiding van 375.000 BEF per maand nodig en voldoende is om (verweerster) in staat te stellen in haar bestaan te voorzien op een
gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven en niet hoger is dan een derde
van (eisers) netto inkomsten";
Overwegende dat het arrest met die redenen zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters en Gérard.

Nr. 548
1° KAMER - 17 oktober 2002

1º SUCCESSIERECHTEN - FINANCIËLE INSTELLINGEN - OVERLEDEN
DOOR LASTHEBBER GEDANE VERRICHTING - AARD.

PERSOON

-

2º SUCCESSIERECHTEN - BELASTINGAMBTENAAR - ONDERZOEKSRECHT MACHTIGING - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° De machtiging die de directeur-generaal van registratie en domeinen ingevolge art.
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100 W. Succ. geeft opdat bepaalde ambtenaren met name bij banken inlichtingen
kunnen inwinnen over verrichtingen die gedaan werden door een lasthebber van een
overleden persoon, dient niet nader te omschrijven over welke feiten het onderzoek gaat,
aangezien die verrichting beschouwd moet worden als een verrichting die door de
overledene zelf is gedaan1. (Art. 100 W.Succ.)
(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0238.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het op 23 november 2000 door het Hof van
Beroep te Bergen gewezen arrest.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100, inzonderheid derde lid, van het Wetboek der Successierechten, gewijzigd
bij artikel 3 van de besluitwet van 4 mei 1940;
- voor zoveel nodig, artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 105 en 108 van het Wetboek der Successierechten.
Aangevochten beslissingen en redenen
In hun eerste appèlconclusie betoogden de eisers hoofdzakelijk dat het op 18 juni 1991
tegen hen uitgevaardigde dwangbevel waarbij van hen in hun hoedanigheid van algemene
legatarissen van een op 16 augustus 1987 overleden mevrouw M. M. L. aanvullende successierechten werden gevorderd, gegrond was op inlichtingen die verweerder op onrechtmatige wijze had verkregen; dat immers, krachtens artikel 100, derde lid, van het Wetboek der Successierechten, "zo het (door de directeur-generaal van registratie en domeinen gemachtigde) onderzoek betrekking heeft ... op door om 't even welke andere persoon
dan de overledene of dezes echtgenoot gedane verrichtingen, bedoelde machtiging de feiten die het voorwerp van de opzoeking uitmaken nauwkeurig moet bepalen"; dat, te dezen, de door de directeur verleende machtiging de feiten die het voorwerp van de opzoeking waren niet nauwkeurig bepaalde en dat niettemin de ambtenaren van de administratie
van BTW, registratie en domeinen van een bank inlichtingen hadden verkregen betreffende de vereffening van een effectenportefeuille "die door (eiseres) was gedaan in haar hoedanigheid van lasthebber van de overledene; dat de woorden "om 't even welke andere
persoon dan de overledene of dezes echtgenoot", in de zin van voormeld artikel 100, derde lid, onder meer de lasthebber van de overledene insluiten; "dat, derhalve, voor elke
verrichting die gedaan wordt door een lasthebber van de overledene een machtiging vereist is waarin de feiten die het voorwerp van de opzoeking vormen, nauwkeurig worden
omschreven, wat te dezen niet het geval is geweest" en "dat de partijen het blijkbaar over
één punt eens zijn : uit de regel dat de in artikel 100, derde lid, van het Wetboek der successierechten bedoelde vraag de feiten die het voorwerp van de opzoeking uitmaken,
1 J. DECUYPER, “Successierechten”, Antwerpen, Kluwer, 2000-2001, nr. 1603, p. 915. K. VAN LOOY,
Code des droits de succession et commentaires, Brussel, IPCF, p. 272.
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nauwkeurig moet omschreven wanneer die feiten betrekking hebben op de lasthebber van
de overledene, (volgt te dezen noodzakelijkerwijs) dat (verweerder) de inlichtingen op onrechtmatige wijze heeft verkregen".
Na van die conclusie kennis genomen te hebben, verklaart het hof van beroep in het bestreden arrest en met bevestiging van het beroepen vonnis, het dwangbevel geldig "onder
(zeker) voorbehoud",
Op grond dat "bepaalde verrichtingen weliswaar door eiseres zijn gedaan, maar zij
daarbij niet gehandeld heeft als derde maar in de hoedanigheid van lasthebber van de
overledene;dat, derhalve, de machtiging de verweten feiten niet noodzakelijk nauwkeurig
diende te omschrijven; dat dus is voldaan aan het vereiste van artikel 100" (reden van de
eerste rechter, die het bestreden arrest overneemt).
Grieven
Artikel 100 van het Wetboek der Successierechten bepaalt dat sommige besturen, instellingen, natuurlijke of rechtspersonen die in de wet worden opgesomd, en meer bepaald
de bankiers, 'aan de ambtenaren van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, met gebeurlijke rechtvaardiging van hun gelijkvormigheid en zonder verplaatsing, alle inlichtingen moeten verschaffen welke deze nodig
achten om de juiste heffing der successierechten te verzekeren"; voornoemd artikel, tweede en derde lid preciseren : "deze inlichtingen mogen slaan op al de verrichtingen die gedaan werden, hetzij door de overledene, hetzij door zijn echtgenoot, zijn opvolger of door
een derde persoon voor of na het openvallen van de nalatenschap, en die van aard zouden
zijn invloed op de heffing der belasting uit te oefenen. Voormelde inlichtingen mogen
slechts worden gevraagd krachtens een bijzondere machtiging van de directeur-generaal
van de registratie en domeinen, behelzende de aanduiding van de overleden persoon; bovendien, zo het onderzoek betrekking heeft op feiten die meer dan drie jaar voor het openvallen der nalatenschap gebeurd zijn ofwel op door om 't even welke andere persoon dan
de overledene of dezes echtgenoot gedane verrichtingen, moet bedoelde machtiging de
feiten die het voorwerp van de opzoeking uitmaken nauwkeurig bepalen"; een door een
lasthebber van de overledene gedane verrichting is, in de zin van voormelde bepaling, een
verrichting "die gedaan wordt door om 't even welke andere persoon dan de overledene of
dezes echtgenoot"; daaruit volgt dat een bank aan de ambtenaren van de administratie van
b.t.w., registratie en domeinen, die daartoe een aanvraag doen, alleen inlichtingen mag
verstrekken betreffende door een lasthebber van de overledene gedane verrichtingen op
voorwaarde dat de door de directeur verleende bijzondere machtiging "de feiten die het
voorwerp van de opzoeking uitmaken nauwkeurig bepaalt"; bijgevolg is onwettig het
dwangbevel, dat is uitgevaardigd op grond van door een bank verstrekte inlichtingen betreffende verrichtingen, die niet zijn gedaan door de overledene zelf, maar door diens lasthebber, wanneer de machtiging van de directeur de feiten die het voorwerp van de opzoeking vormden niet nauwkeurig heeft omschreven; aangezien het arrest beslist dat een dergelijke precisering te dezen niet vereist was, omdat de litigieuze bankverrichtingen door
eiseres waren gedaan "in haar hoedanigheid van lasthebber van de overledene", miskent
het bestreden arrest derhalve de draagwijdte van artikel 100, inzonderheid derde lid, van
het Wetboek der successierechten.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 100 van het Wetboek der Successierechten, sommige ambtenaren gemachtigd zijn om onder meer aan de banken inlichtingen te vragen over alle verrichtingen die voor of na het openvallen van de nalatenschap gedaan zijn door de overledene, diens echtgenoot, diens opvolger of
door een derde, en die een invloed kunnen hebben op de heffing van de belasting;
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Dat volgens het derde lid van die bepaling, voormelde inlichtingen slechts mogen worden gevraagd krachtens een bijzondere machtiging van de directeur-generaal van de registratie en domeinen en, zo het onderzoek betrekking heeft op
verrichtingen die gedaan zijn door om 't even welke andere persoon dan de overledene of dezes echtgenoot, bedoelde machtiging de feiten die het voorwerp van
de opzoeking uitmaken, nauwkeurig moet bepalen;
Overwegende dat een door een lasthebber van de overledene gedane verrichting, in de zin van die bepaling, moet worden beschouwd als een verrichting van
de overledene zelf; dat derhalve de door de directeur-generaal van de registratie
en domeinen gegeven machtiging de feiten die het voorwerp zijn van de opzoeking, niet nauwkeurig dient te bepalen;
Overwegende voor het overige dat het middel niet aangeeft in welk opzicht het
arrest de overige, in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 549
1° KAMER - 17 oktober 2002

INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN VERPLICHTINGEN TOT BETALING VAN EEN BEPAALD BEDRAG - UITVOERING - VERTRAGING SCHADEVERGOEDING WEGENS VERTRAGING - VOORWAARDEN.
De beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van moratoire interest omdat
de onderhoudsuitkering niet is betaald zonder na te gaan of de vertraging van die partij in
de uitvoering van haar onderhoudsverplichting aan haar te wijten is, is niet naar recht
verantwoord. (Art. 1153 B.W.)
(C. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0272.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 oktober 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser draagt een middel voor :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na eiser te hebben veroordeeld om aan verweerder het bedrag van 1.334.253 BEF te
betalen, verhoogt het bestreden arrest dat bedrag met "de moratoire interest tegen de rentevoet van 8 pct. vanaf de gemiddelde datum, zijnde 1 januari 1985, tot de dagtekening
van dit arrest", en zulks op alle gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te
zijn en meer bepaald :
"dat er (...) geen enkele wettelijke reden bestaat om de moratoire interest op de verschuldigde bedragen niet toe te kennen (aan verweerder); (...)
dat, met toepassing van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest (...)
verschuldigd is vanaf de dag van de aanmaning tot betaling, te dezen, vanaf de dagvaarding van 22 oktober 1975;
(...) dat (eiser) vergeefs (...) betoogt dat (verweerder en zijn moeder) moeten worden
bestraft omdat ze geen spoed hebben gezet achter hun proces; dat immers uit het geheel
van de voorgelegde gegevens blijkt dat de tijd die verlopen is sedert de aanhangigmaking
van de zaak bij de eerste rechter hoofdzakelijk te verklaren is door de bewijsmoeilijkheden die (de moeder van verweerder) ondervonden heeft tot de wetswijziging van 31 maart
1987".
Grieven
In zijn appèlverzoekschrift betoogde eiser dat hij "niet kon opdraaien voor de gevolgen
van het aanslepen van het proces; dat, indien het beroepen vonnis zou worden bevestigd,
hij reeds zou worden bestraft voor het feit dat hij een groot kapitaal zou moeten betalen,
terwijl hij, indien de rechtspleging sneller was verlopen, op geregelde tijdstippen onderhoudsuitkering zou hebben betaald; dat hij hoe dan ook te goeder trouw tot maart 1994
geloofde dat van hem niets meer werd gevorderd; dat (verweerder en zijn moeder) de gevolgen van hun nalatigheid moeten dragen en geen recht hebben op (...) de op (de onderhoudsuitkeringen) berekende interest"; in zijn conclusie in hoger beroep herinnerde hij eraan "dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, bij vonnis van 8 september 1978, na
aan mejuffrouw M.G. akte te hebben verleend van de hervatting van het geding, haar, alvorens recht te doen, toestond om door alle middelen rechtens, getuigenissen inbegrepen,
drie feiten te bewijzen; (...) dat vijf getuigen zijn ondervraagd op 17 oktober 1978; (...) dat
er na die datum niets meer met het dossier is gebeurd tot de raadsman (van verweerder en
diens moeder) in een aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik gericht schrijven van 7 maart 1994 om de bepaling van de rechtsdag heeft verzocht"; onder
verwijzing naar het verloop van het proces, betoogde hij dat verweerder "hoe dan ook
diende te worden bestraft (...) omdat hij geen spoed had gezet achter zijn proces".
Inzake verbintenissen die betrekking hebben op een geldsom, is, krachtens artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek, moratoire interest verschuldigd wegens de vertraging in de
uitvoering van de verbintenis. Daaruit volgt dat, in zoverre die vertraging te wijten is aan
de fout of de nalatigheid van de schuldeiser, laatstgenoemde geen schadevergoeding voor
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die vertraging kan eisen.
1. Eerste onderdeel
Wat het tijdvak voor de inwerkingtreding van de wetswijziging van 31 maart 1987 betreft, verklaart het bestreden arrest de tijd die verlopen is sedert de aanhangigmaking van
de zaak "hoofdzakelijk" door de bewijsmoeilijkheden die de moeder van verweerder ondervonden heeft onder de vroegere wet; het hof van beroep sluit aldus niet uit dat een fout
van laatstgenoemde ten dele een verklaring vormt voor de door eiser aangevoerde omstandigheden waaronder het proces verlopen is en die in het arrest van 26 januari 2000 zijn
vastgesteld, namelijk dat na de op 17 oktober 1978 gehouden getuigenverhoren, de zaak
op de rol is blijven staan tot 8 december 1993, op welke dag zij werd weggelaten, en dat
de moeder van verweerder gevraagd heeft dat zij opnieuw op de rol zou worden gebracht
op 3 februari 1994.
Het arrest heeft derhalve niet zonder artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek te schenden kunnen beslissen dat de moratoire interest, met toepassing van die bepaling, verschuldigd was vanaf de dag van de aanmaning tot betaling, namelijk 22 oktober 1975 tot de
dagtekening van het arrest en, bijgevolg, eiser kunnen veroordelen tot de betaling ervan
op het gehele bedrag vanaf een gemiddelde datum die het vaststelt op 1 januari 1985.
2. Tweede onderdeel
De redenen die het bestreden arrest opgeeft voor de tijd die verstreken is sedert de aanhangigmaking van de zaak gelden op zijn minst niet voor het tijdvak na 6 juni 1987, dag
waarop de wet van 31 maart 1987 in werking is getreden.
Voor dat tijdvak zegt het arrest in geen enkele considerans waarom de door eiser aangevoerde omstandigheden waaronder het proces verlopen is, zoals die in het arrest van 26
januari 2000 worden vastgesteld en waaraan in het eerste onderdeel van het middel wordt
herinnerd, niet te wijten zouden zijn aan de moeder van verweerder die optreedt in diens
naam.
Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
Bijgevolg heeft het niet wettig beslist dat eiser gehouden was tot vergoeding van de
schade wegens de vertraging bij de nakoming van zijn onderhoudsplicht voor het tijdvak
na 6 juni 1987 (schending van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde onderdeel
Inzake verbintenissen die betrekking hebben op een geldsom, is krachtens artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek alleen moratoire interest verschuldigd wanneer de verbintenis
tot betaling van een welbepaalde geldsom met vertraging wordt uitgevoerd; de verbintenis
wordt niet met vertraging uitgevoerd zolang de schuld niet eisbaar is; wanneer de interest
verschuldigd is op maandelijkse onderhoudsuitkeringen, dienen zij bijgevolg te worden
berekend met ingang van elke vervaldag; nu het arrest vanaf 1 september 1975 tot 19 november 1994 progressieve bedragen toekent naargelang van "de essentiële leeftijdsfasen
van het kind in relatie tot de evolutie van de kosten voor zijn levensonderhoud", maar de
interest berekent op het totaalbedrag van de maandelijkse onderhoudsuitkeringen "sedert
de gemiddelde datum van 1 januari 1985", schendt het derhalve artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid, bepaalt
dat, inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een
bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering
nooit in iets anders bestaat dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet
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gestelde uitzonderingen;
Overwegende dat de in deze bepaling bedoelde vertraging die is welke te wijten is aan de schuld van de schuldenaar;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "[eiser] vergeefs [...] betoogt dat [de
moeder van verweerder die optreedt in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigster van laatstgenoemde en verweerder] moeten worden bestraft omdat
ze geen spoed hebben gezet achter hun proces; dat immers uit het geheel van de
voorgelegde gegevens blijkt dat de tijd die verlopen is sedert de aanhangigmaking van de zaak bij de eerste rechter hoofdzakelijk te verklaren is door de bewijsmoeilijkheden die [de moeder van verweerder] heeft ondervonden tot de
wetswijziging van 31 maart 1987";
Dat het arrest aldus, op grond van een feitelijke beoordeling, beslist dat het feit
dat eiser geen onderhoudsgeld heeft betaald vanaf 22 oktober 1975, dag van de
aanmaning tot betaling, tot 6 juni 1987, dag van de inwerkingtreding van de wet
van 31 maart 1987 tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de afstamming, niet te wijten is aan de in die hoedanigheden optredende moeder van
verweerder of aan laatstgenoemde;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, nu het eiser veroordeelt tot betaling van moratoire
interest voor het tijdvak na 6 juni 1987 zonder daarbij na te gaan of de door die
partij veroorzaakte vertraging bij de nakoming van haar onderhoudsplicht, haar
schuld is, artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van moratoire interest op de na 6 juni 1987 vervallen maandelijkse onderhoudsuitkeringen, zich uitstrekt tot de beslissing waarbij het aanvangstijdstip van de moratoire interest op de voor die datum vervallen maandelijkse uitkeringen wordt vastgesteld, daar laatstgenoemde beslissing het gevolg is
van eerstgenoemde;
Dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het derde onderdeel, dat niet tot
ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt tot betaling van
moratoire interest op de aan verweerder voor het tijdvak na 6 juni 1987 verschuldigde onderhoudsuitkeringen, het aanvangstijdstip van de moratoire interest vaststelt op de middendatum van 1 januari 1985 en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
17 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 550
1° KAMER - 17 oktober 2002

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - BRUSSELSHOOFDSTEDELIJK GEWEST - NIET-RESIDENTIËLE BEBOUWDE EIGENDOMMEN BEZETTERS EN HOUDERS VAN ZAKELIJKE RECHTEN - BELASTING - GRONDSLAG VLOEROPPERVLAKTE - BEGRIP.
Ondergrondse oppervlakten vallen niet buiten de begripsomschrijving van
"vloeroppervlakte" op grond waarvan de grondslag van de gewestbelasting wordt
berekend die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaststelt ten laste van bezetters van
bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende
goederen. (Ord. Br. H. G. 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van
bezetters van beboouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige
onroerende goederen)
(CIBIX N.V. T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0328.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 3, § 1, inzonderheid c, en 7, §§ 1 en 2, van de ordonnantie van de Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestelijke belasting voor 1992;
- de artikelen 2, 3, § 1, inzonderheid c, en 8, §§ 1 en 2, van de ordonnantie van de Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting
ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op
sommige onroerende goederen.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Vooreerst stelt het bestreden arrest vast dat de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewet, bij twee ordonnantiën van 23 juli 1992, een belasting heeft geheven ten laste van
houders van zakelijke rechten op bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn; dat voormelde belasting "is vastgesteld, per bebouwde eigendom, op F 200 per
vierkante meter vloeroppervlakte boven de eerste 300 vierkante meter of, als het gaat om
oppervlakten die bestemd zijn voor industriële of ambachtelijke activiteiten, boven de eerste 1500 vierkante meter, zonder dat ze een bedrag overeenstemmend met 14 pct. van het
kadastraal inkomen van de oppervlakte van de volledige eigendom of een gedeelte ervan,
onderworpen aan de belasting, mag overschrijden" (artikel 7, § 1, van eerstgenoemde ordonnantie; artikel 8, § 1, van de tweede ordonnantie); dat, volgens § 2 van bovenvermelde
artikelen van de ordonnantiën, "voor de vaststelling van de in § 1 hierboven bedoelde oppervlakten, dienen verstaan de oppervlakten van de vloeren gemeten zonder aftrek van de
oppervlakten van de binnenmuren en -doorgangen; die oppervlakten worden beperkt tot
het vlakke deel van de gevelmuren en het midden van de gemeenschappelijke muren"; dat
eiseres aan verweerster verklaard heeft dat de totale oppervlakte van haar in de Froissartstraat, 36 te Brussel gelegen eigendom 24.000 m2 bedroeg; dat op 21 april 1993 een belasting van 4.740.000 BEF ten kohiere werd gebracht; dat eiseres om belastingvrijstelling
verzocht tot beloop van het bedrag van 1.400.000 BEF, op grond dat de belastbare oppervlakte volgens haar slechts 17.000 m2 bedroeg, daar het criterium "vloeroppervlakte" het
in aanmerking nemen van de ondergrondse oppervlakten uitsluit.
Vervolgens wijst het bestreden arrest het verzoek van eiseres om belastingvrijstelling af
en veroordeelt haar in de kosten van beide instanties op de volgende gronden :
1."Er dient te worden nagegaan wat dient te worden verstaan onder het begrip 'vloeroppervlakte' dat in de ordonnantiën wordt gebruikt als grondslag voor de berekening van de
belastbare oppervlakten; (...) uitlegging van de tekst van de wet is alleen nodig wanneer
de erin gebruikte bewoordingen onduidelijk of tegenstrijdig zijn; zulks is te dezen niet het
geval"; "een beroep op de wetsgeschiedenis of op andere interpretatiebronnen is niet vereist wanneer de wettekst duidelijk is en geen uitlegging behoeft"; "de term 'vloeroppervlakte' betekent immers klaar en duidelijk dat de belasting dient te worden berekend op
basis van de totale oppervlakte - tot de omtrek van de muren - van de 'vloeren' van het gebouw, dat zijn de vlakke en horizontale oppervlakten die dienen ofwel om (binnen- en
buiten)muren te dragen, ofwel om te worden gebruikt voor activiteiten binnen het gebouw, met de enkele uitsluiting van de verticale oppervlakten (muren), zelfs van de schuine oppervlakten (daken) die, per definitie, niet in aanmerking kunnen worden genomen
voor een oppervlakteberekening";
2."een andersluidende beslissing zou tot gevolg hebben dat, zonder enige wettelijke
grondslag en tegen alle logica in, alle ondergrondse oppervlakten van de grondslag van de
belasting zouden worden uitgesloten, terwijl juist die oppervlakten thans een tendens tot
uitbreiding vertonen wegens de dichte bebouwing van de grond die kenmerkend is voor
de grote steden waar bewoning en alle bijbehorende activiteiten (handelszaken, parkeerplaatsen, ambachtelijke of industriële activiteiten)) voortdurend in intensiteit toenemen en
zich in verticale richting ontplooien (verdiepingen en kelderverdiepingen) ten einde het
tekort aan gelijkvloerse oppervlakten te verhelpen; aldus zouden niet alleen onlogische
toestanden ontstaan, maar zouden tevens soortgelijke activiteiten op ongelijke wijze worden behandeld al naargelang zij plaatsvinden 'op gelijkvloerse oppervlakten of op verdiepingen' dan wel in kelderverdiepingen, aangezien alleen de eerstgenoemde onderworpen
zijn aan voormelde gewestbelasting; een dergelijk onevenwicht was niet de bedoeling van
de gewestelijke wetgever die dat in de wettekst zou hebben opgenomen en de in de parlementaire voorbereiding van de ordonnantiën toegestane afwijking zou hebben gerechtvaardigd, wat niet het geval was";
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3."het loutere feit dat de term 'gevel' wordt gebruikt in § 2 van artikel 8 waarbij de berekening van de oppervlakte wordt beperkt tot 'het vlakke deel van de gevelmuren' vormt
geen afdoende argument tegen voormelde stelling, daar onoplettendheid de reden zou
kunnen zijn waarom de gewestelijke wetgever dat woord heeft gebruikt daar hij elders en
in dezelfde paragraaf vermeldde dat voor de berekening van de belastbare oppervlakte de
oppervlakte van de binnenmuren in aanmerking diende te worden genomen; voor de berekening van de ondergrondse oppervlakten dient, naar analogie van de berekening van de
bovengrondse oppervlakten, rekening te worden gehouden met de oppervlakten van de
buitenmuren, ongeacht of het 'gevelmuren' of keldermuren zijn".
Grieven
...
2. Tweede onderdeel
1. Wanneer de wetgever een term of een uitdrukking gebruikt zonder ze te omschrijven,
dienen ze in de gewone betekenis te worden opgevat, behalve wanneer uit de context of
uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever daarvan heeft willen afwijken; de Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bij twee ordonnantiën van 23 juli 1992 een belasting geheven ten laste van houders van zakelijke rechten op in dat gewest gelegen bebouwde eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn (artikelen 2 en 3, § 1, inzonderheid c) "vastgesteld, per bebouwde eigendom, op F 200 per vierkante meter vloeroppervlakte boven de eerste 300 vierkante meter of, als het gaat om oppervlakten die bestemd zijn voor industriële of ambachtelijke activiteiten, boven de eerste 1 500 vierkante
meter (...)" (artikel 7, § 1, van eerstgenoemde ordonnantie; artikel 8, § 1, van de tweede
ordonnantie), "de oppervlakten van de vloeren, gemeten zonder aftrek van de oppervlakten van de binnenmuren en -doorgangen", zijn "beperkt tot het vlakke deel van de gevelmuren en het midden van de gemeenschappelijke muren" (artikelen 7, § 2, van eerstgenoemde ordonnantie; artikel 8, § 2, van de tweede ordonnantie); de term "vloer" in de gewone betekenis doelt op "un ouvrage qui, dans une construction, constitue une plate-forme horizontale au rez-de-chaussée ou une séparation entre deux étages" (Petit Robert), of
"un élément de construction horizontal entre deux étages d'une maison, d'un bâtiment"
(Petit Larousse) of nog "le sol d'une pièce d'habitation" (Petit Larousse); in de gewone betekenis van het woord doelt de term "vloer" dus niet op de grond van een kelder of van
een ondergrondse verdieping; door in voormelde ordonnantiën van 23 juli 1992 een belasting in te voeren per m2 "vloeroppervlakte" had het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dus
enkel de "vloer"oppervlakte in de gewone betekenis van het woord op het oog, namelijk
de vloer van de gelijkvloerse of van de bovengrondse verdiepingen van het gebouw; de
gewestelijke wetgever heeft niet willen afwijken van de gewone betekenis van het woord
"vloer", aangezien in § 2 van de artikelen 7 en 8 van die ordonnantiën gepreciseerd wordt
dat "de vloeroppervlakten" worden "beperkt tot het vlakke deel van de gevelmuren"; een
gevel is "la face antérieure d'un bâtiment où s'ouvre l'entrée principale, donnant le plus
souvent sur la rue" of "un des côtés, exposé à la vue, d'un bâtiment" (Petit Robert) of nog
"chacune des élévations extérieures d'un bâtiment présentant une importance fonctionnelle
ou décorative (...) spécialement, (la) face d'un bâtiment comportant l'entrée principale"
(Petit Larousse); de gevel van een gebouw bevindt zich dus noodzakelijkerwijze boven de
grond; de woorden "vloeroppervlakte" in de artikelen 7, § 1, van eerstgenoemde ordonnantie en 8, § 1, van de tweede ordonnantie, doelen dus op de "vloer"oppervlakte, dat is
het horizontale gedeelte van de gelijkvloerse verdieping of van de verdiepingen van een
gebouw die de enige zijn die door de "gevelmuren" van het gebouw worden begrensd.
2. Die uitlegging van het woord "vloer" wordt bevestigd door de wetsgeschiedenis van
de eerste ordonnantie; bij de bespreking van artikel 7 immers vroeg een lid van de Raad
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "of de bepaling van de oppervlakte dezelfde is als
die welke wordt gebruikt om de verhouding vloer/terrein te bepalen inzake stedenbouw";
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de minister heeft hierop bevestigend geantwoord; de woorden "verhouding vloer/terrein"
worden gebruikt in het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van 6 juli 1992 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag om
een stedebouwkundig attest; krachtens artikel 6, 7°, van dat besluit moet bij dat dossier
"een document worden gevoegd... met vermelding van de netto- en bruto-verhouding
vloer/terrein, de terreinbezettingsgraad en de woningdichtheid conform het model in bijlage IV van dit besluit"; krachtens genoemde bijlage IV betreffende de "berekening van de
verhouding vloer/terrein en van de woningdichtheid" dient de "verhouding P/S te worden
aangegeven waarbij de index P als volgt wordt omschreven : "som van de bruto oppervlakte van alle vloeren begrepen in de niet-ondergrondse volumes die gesloten kunnen
worden (vloeroppervlakten worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren). Voor de gedeeltelijk ondergrondse verdiepingen wordt de vloeroppervlakte berekend in verhouding tot het bovengrondse gedeelte van deze verdiepingen.
Voor de vloeren op de zolder dient slechts het deel met een vrije hoogte van minimum
2,20 m te worden berekend", en waarbij de index S overeenkomt met de "netto oppervlakte van het terrein"; inzake stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat de in
de "vloer/terreinverhouding" gebruikte term "vloer" dus niet de volledig ondergronds gelegen verdiepingen.
3. Zowel uit de tekst van beide, in de aanhef van het middel vermelde ordonnantiën als
uit de wetsgeschiedenis van eerstgenoemde ordonnantie blijkt dus dat de opstellers van de
ordonnantiën de ondergrondse oppervlakten niet meegerekend hebben in de vloeroppervlakten; aangezien de bepalingen van die ordonnantiën een belasting invoeren, dienen ze
op beperkende wijze te worden uitgelegd en, ook al zou worden aangenomen dat zij een
leemte bevatten, toch is het niet toegestaan ze bij analogie toe te passen.
4. Door te beslissen dat de belasting verschuldigd is op de oppervlakte van alle vlakke
en horizontale oppervlakten van de bebouwde eigendommen, met inbegrip van de ondergrondse oppervlakten, waarvoor de berekening dient te geschieden "naar analogie van de
berekening van de bovengrondse oppervlakten", schendt het bestreden arrest de artikelen
2, 3, § 1, inzonderheid c, en 7 van eerstgenoemde ordonnantie van 23 juli 1992 en 2, 3, §
1, inzonderheid c, en 8 van de tweede ordonnantie van 23 juli 1992.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij twee
ordonnantiën van 23 juli 1992, respectievelijk betreffende de gewestbelasting
voor 1992 ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van
een zakelijk recht op sommige onroerende goederen, een belasting heeft geheven
ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen, gelegen op het grondgebied van dat gewest, en van houders van een zakelijk recht op onroerende eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn;
Dat zowel artikel 7, § 1, van eerstgenoemde ordonnantie als artikel 8, § 1, van
de tweede ordonnantie bepalen dat de belasting wordt vastgesteld op basis van
de "vloeroppervlakte";
Dat, naar luid van de tweede paragraaf van elk van die bepalingen, voor de
vaststelling van de in § 1 hierboven bedoelde oppervlakten, dienen verstaan de
oppervlakten van de vloeren gemeten zonder aftrek van de oppervlakten van de
binnenmuren en -doorgangen; die oppervlakten worden beperkt tot het vlakke
deel van de gevelmuren en het midden van de gemeenschappelijke muren;

2216

HOF VAN CASSATIE

17.10.02 - Nr. 550

Overwegende dat de parlementaire voorbereiding van een wet, met name de
verklaring van een minister, niet kan aangevoerd worden tegen de duidelijke en
ondubbelzinnige tekst van de wet;
Overwegende dat het arrest beslist dat "de term 'vloeroppervlakte' klaar en duidelijk betekent dat de belasting dient te worden berekend op basis van de totale
oppervlakte - tot de omtrek van de muren - van de 'vloeren' van het gebouw, dat
zijn de vlakke en horizontale oppervlakten die dienen ofwel om de (binnen- en
buiten)muren te dragen ofwel om te worden gebruikt voor de activiteiten binnen
het gebouw, met de enkele uitsluiting van de verticale oppervlakten (muren),
zelfs van de schuine oppervlakten (daken), die per definitie niet in aanmerking
kunnen worden genomen voor een oppervlakteberekening; dat een andersluidende beslissing tot gevolg zou hebben dat, zonder enige wettelijke grondslag en tegen alle logica in, alle ondergrondse oppervlakten van de grondslag van de belasting zouden worden uitgesloten, terwijl juist die oppervlakten thans de tendens
tot uitbreiding vertonen wegens de dichte bebouwing van de grond, die kenmerkend is voor de grote steden waar bewoning en alle bijbehorende activiteiten
(handelszaken, parkeerplaatsen, ambachtelijke of industriële activiteiten) voortdurend in intensiteit toenemen en zich in verticale richting ontplooien (verdiepingen en kelderverdiepingen) teneinde het gebrek aan gelijkvloerse oppervlakte op
te vangen; dat aldus niet allen onlogische toestanden zouden ontstaan maar tevens soortgelijke activiteiten op ongelijke wijze zouden worden behandeld al
naargelang zij plaatsvinden 'op gelijkvloerse oppervlakten of op verdiepingen'
dan wel in kelderverdiepingen, aangezien alleen de eerstgenoemde onderworpen
zijn aan voormelde gewestbelasting";
Dat het arrest aldus de beslissing dat de gewestelijke wetgever de ondergrondse oppervlakten niet van het begrip vloer heeft uitgesloten naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 551
1° KAMER - 17 oktober 2002

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN

DER PARTIJEN.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN GESCHONDEN WETSBEPALING - REGELS BETREFFENDE HET GESCHIL - KORT GEDING -
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ONTVANKELIJKHEID.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING - BEPERKINGEN KORT GEDING - AANGEWEZEN WETSBEPALINGEN.
4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING - BEPERKINGEN - KORT
GEDING - AANGEWEZEN WETSBEPALINGEN.
1º en 2° Het middel dat een schending van de artt. 60 en 60bis Vennootschappenwet
opwerpt, maar niet aanvoert dat de appèlrechters die uitspraak doen in kort geding, van
die bepalingen een toepassing gemaakt hebben die hun weigering om de door de eerste
rechter bevolen maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen staven, kan niet tot
cassatie leiden1. (Artt. 584, 1039 en 1080 Ger.W.)
3º en 4° Aangezien de appèlrechters van oordeel waren dat de eisers, m.b.t. de toepassing
van de artt. 60 en 60bis Vennootschappenwet, geen enkele toereikende schijn van
rechten kunnen aanvoeren, dient het Hof van Cassatie het Arbitragehof geen prejudiciële
vraag te stellen over de verenigbaarheid van voornoemd art. 60 met de artt. 10 en 11
G.W.2. (Art. 26, §1, 3° Bijzondere Wet Arbitragehof)
(M. e.a. T. TRACTEBEL N.V. en GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0268.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 januari 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren twee middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 60 en 60bis van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals ze zijn gewijzigd bij de wet van 13
april 1995, hierna GWHV;
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel dat belangenconflicten verbiedt.
Aangevochten beslissingen en redenen
Om de bestreden beschikking teniet te doen in zoverre zij de vorderingen van de eisers
had toegewezen, om die vorderingen af te wijzen en om de eisers te veroordelen tot betaling van de kosten van de twee gedingen, verklaart het arrest het middel van de verweersters gegrond dat "de eerste rechter verweet : - beslist te hebben dat het strijdig zou zijn
met het door de wetgever beoogde doel en met het algemeen rechtsbeginsel (...) - waarvan
1 Zie Cass., 5 mei 2000, A.R. C.99.0013.N, nr. 275 met concl. adv.-gen. Bresseleers.
2 Zie Cass., 31 mei 2000, A.R. P.00.0339.F, nr. 336.
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de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
overigens slechts een illustratie zijn - dat de bieder advies moet uitbrengen over de verdienste van het aanbod dat aan de aandeelhouders door toedoen van zijn vertegenwoordigers in de doelvennootschap of van de personen die objectief met de bieder zijn verbonden, en waarbij niet wordt geaarzeld om verschillende bestuurders van (de eerste verweerster) aan de bieder kenbaar te maken", zulks op grond van alle redenen die geacht worden
hier volledig weergegeven te zijn en inzonderheid :
"dat het, wanneer een overzicht wordt gemaakt van de bijzondere gevallen die het optreden vereisen van de wetgever of van de rechter die te maken krijgt met de problematiek
van belangenconflicten in de ruime zin, riskant blijft om daarin - bij wege van 'uitbreidende gevolgtrekking', aldus de bewoordingen van de gedaagden (onder wie de eisers) - de
uitdrukking te zien van een algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk men zich zou moeten onthouden telkens wanneer iemand geconfronteerd wordt met tegenstrijdige belangen
die ontstaan doordat hij dezelfde verrichting in verschillende hoedanigheden stelt;
dat, ook al wordt, steunend op een kleine stroming in de rechtsleer, aangenomen dat er
een algemeen rechtsbeginsel bestaat dat handelingen bant die door een belangenconflict
zijn aangetast, waarvan artikel 1596 van het Burgerlijk Wetboek slechts een van de voorbeelden is die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de wet en de regel dat een lasthebber van
een partij niet mag optreden als tegenpartij van zijn lastgever, een van de toepassingen
daarvan in de rechtsspraak, dat aanwenden van een dergelijk algemeen beginsel geen beletsel kan vormen voor de toepassing van de wet, die voorrang moet krijgen telkens wanneer zij concreet de toestand regelt die hier moet worden beoordeeld;
(...) dat de GWHV bepalingen bevatten die uitdrukkelijk belangenconflicten regelen
waarmee bestuurders van naamloze vennootschappen in hun functie te maken kunnen
krijgen; dat daarnaar moet worden verwezen - ook al wijken ze af van een algemeen
rechtsbeginsel dat handelingen met belangenconflicten verbiedt;
(...) dat uit de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de artikelen 60 en 60bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, die een aanpassing inhield van de
regeling van 1991 waardoor de werking van de raden van bestuur werd belemmerd door
tal van blokkeringmechanismen, volgt dat de bestuurders van vennootschappen die een
publiek beroep op het spaarwezen doen niet aan de beraadslagingen van de raad of aan de
stemming mogen deelnemen als die bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks, een vermogensvoordeel heeft dat strijdig is met een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad
van bestuur behoort;
dat genoemd belangenconflict slechts bestaat m.b.t. een beslissing of een verrichting
die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort en die aan de zijde van de vennootschap een recht of een verbintenis doet ontstaan die een weerslag heeft op de vermogensrechtelijke toestand van een bestuurder waarbij voortaan elke verwijzing naar een
moreel of functioneel belang terzijde wordt geschoven;
(...) dat de eerste rechter zelf - en terecht - heeft aangenomen dat de beraadslaging van
de raad van bestuur van 27 augustus 1999 waarin gunstig werd geadviseerd over het litigieuze openbaar aanbod tot omruiling niet binnen het toepassingsbereik van de artikelen 60
en 60bis van de GWHV viel;
dat hij dus, in naam van een algemeen rechtsbeginsel, geen oplossing kon opleggen die
indruiste tegen een duidelijke tekst die op beperkende wijze de gevallen omschrijft waarin
een bestuurder niet mag deelnemen aan de beslissingen van een raad van bestuur wanneer
zijn belang dat van de vennootschappen of dat van zijn lastgevers, d.w.z. de aandeelhouders van die vennootschap, overheerst;
(dat), overigens, (...) de eerste rechter te ver gaat wanneer hij vermeldt dat de bieder zitting heeft in de raad van bestuur van de doelvennootschap, terwijl noch (de tweede ver-
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weerster), noch SLE een mandaat van bestuurder bekleden; dat de bestuurders van SLE en
van de (tweede verweerster) weliswaar in die raad van bestuur van (de eerste verweerster)
zitting hielden waarin zij regelmatig waren benoemd overeenkomstig artikel 55, vierde
lid, van de GWHV en terwijl, zoals de eerste rechter toegeeft, de statutaire bepalingen van
de (eerste verweerster) waren nageleefd; dat ermee rekening moet worden gehouden dat
drie bestuurders (de hh. C., W. en G.d'A.) die in de zin van de statuten als onafhankelijke
zijn aangemerkt, een bijzonder comité hadden gevormd om het openbaar aanbod tot omruiling en het prospectus ervan te bestuderen en de raad van bestuur in te lichten m.b.t tot
het advies dat hij op 27 augustus 1999 moest uitbrengen en dat voornoemd bijzonder comité bij die raad van bestuur verslag uitbracht zowel vanuit het standpunt van het onderzoek van het aanbod teneinde het belang ervan in te schatten, als vanuit het standpunt van
het prospectus teneinde de juistheid van de daarin vervatte financiële informatie na te
gaan; dat precies dat bijzonder comité zich wendde tot de zakenbanken Warburg Dillon
Read en Petercam Securities voor een in het prospectus overgenomen "fairness opinion";
dat het verslag van dat bijzonder comité ter discussie is voorgelegd aan alle bestuurders
van de (eerste verweerster) waarvan sommigen, vrijuit, kritiek konden uiten over de geplande verrichting en daarover een ongunstig advies hebben uitgebracht;
(...) dat het in de artikelen 60 en 60bis van de GWHV bedoelde geval betrekking heeft
op de beslissing of verrichting die aanleiding geeft tot beraadslagingen van de raad van
bestuur waaruit aan de zijde van de vennootschap rechten en verbintenissen ontstaan m.b.t
een vermogensvoordeel voor een van de bestuurders;
dat doorgaans aangenomen wordt dat die bepalingen niet van toepassing kunnen zijn op
de adviezen die de raad van bestuur uitbrengt met toepassing van de artikelen 14 en 15
van het koninklijk besluit van 8 november 1989 aangezien :
- het om gewone adviezen gaat waaruit geen rechten of verbintenissen voor de doelvennootschap kunnen ontstaan;
- dat het openbaar aanbod tot omruiling als zodanig het vermogen van de doelvennootschap niet aantast maar betrekking heeft op de aandeelhouders die een individueel standpunt innemen over dat openbaar aanbod tot omruiling, ook al kan dat standpunt van de bestuurders van invloed zijn op hun houding als het om een eensgezind standpunt gaat, hetgeen hier niet het geval is;
dat de (eisers) met betrekking tot de toepassing, in casu, van de artikelen 60 en 60bis
van de GWHV, geen enkele toereikende schijn van recht kunnen aanvoeren".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (GWHV) bepaalt dat bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort aan de raad van bestuur, niet mag deelnemen aan de beraadslagingen
van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in
dat verband; artikel 60bis van die wetten bepaalt dat bij de vennootschappen waarvan de
effecten zijn opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie, de beslissingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad
van bestuur en die ertoe aanleiding kunnen geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of
een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de bestuurders van deze vennootschap, onderworpen worden aan een bijzondere procedure betreffende de controle en
de beoordeling van het belang van de beslissing op de verrichting voor de vennootschap
en de gezamenlijke aandeelhouders, alsook de ontstentenis van enig voordeel in de aard
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van een bevoorrechte vergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks aan een aandeelhouder zou worden toegekend.
In de zin van die bepalingen omvatten de termen "beslissing" of "verrichting" alle gevallen die aan de beoordeling en de beraadslaging van de raad van bestuur worden onderworpen
Het advies dat wordt vereist bij de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 8
november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in de controle
op vennootschappen impliceert een beraadslaging en een beoordeling van de raad van bestuur, enerzijds, over de volledigheid en de juistheid van het door de bieder opgemaakte
prospectus en, anderzijds, over de voorwaarden van het openbaar aanbod tot omruiling en
over de opportuniteit voor de aandeelhouders van de doelvennootschap om gunstig erop te
antwoorden, waarbij de raad van bestuur het belang van alle effectenhouders, schuldeisers
en werknemers van de doelvennootschap moet betrachten.
Het arrest dat van oordeel is dat de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen "niet van toepassing kunnen zijn op de adviezen die de
raad van bestuur uitbrengt met toepassing van de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 aangezien het om gewone adviezen gaat", miskent de begrippen beslissing of verrichting zoals ze in die bepalingen vervat zijn (schending van de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).
1.2. Tweede onderdeel
De artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
maken geen onderscheid naargelang de bewuste beslissing of verrichting al dan niet rechten of verbintenissen doet ontstaan bij de vennootschap of het vermogen ervan aantast.
Het arrest dat oordeelt dat die bepalingen niet van toepassing zijnop het advies dat de
raad van bestuur uitbrengt met toepassing van artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 omdat het om gewone adviezen gaat "waaruit geen rechten of
verbintenissen voor de doelvennootschap kunnen ontstaan" voegt aan de artikelen 60 en
60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen een voorwaarde toe
waarin ze niet voorzien en schendt bijgevolg die artikelen.
1.3. Derde onderdeel
Indien ervan uitgegaan moet worden dat de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen enkel doelen op beslissingen of verrichtingen
die het vermogen van de vennootschap aantasten, dan zouden ze van toepassing blijven op
de in de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 bedoelde beraadslagingen van de raad van bestuur, aangezien het belang van vermogensrechtelijke
aard rechtstreeks of onrechtstreeks kan zijn en een openbaar aanbod tot omruiling onrechtstreeks maar noodzakelijkerwijs vermogensrechtelijke gevolgen heeft voor de doelvennootschap, namelijk die welke onder meer het gevolg zijn van de herstructurering, de
geldstromen tussen de moedervennootschap en haar dochter en het verlies van de zelfstandigheid, wat tot uiting komt in gewijzigde rechten en verbintenissen van de doelvennootschap en in vermogensvoordelen voor de biedende vennootschappen.
Daaruit volgt dat het arrest, wanneer het beslist dat de beraadslaging van de raad van
bestuur van de (eerste verweerster) van 27 augustus 1999 m.b.t. het bij de artikelen 14 en
15 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 voorgeschreven advies niet onder de
toepassing viel van de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen omdat zij het vermogen van die vennootschap niet kon aantasten, de begrippen belang van de vennootschap in de zin van artikel 60 en vermogensvoordeel voor
een aandeelhouder in de zin artikel 60bis miskent (schending van de artikelen 60 en 60bis
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).
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1.4. Vierde onderdeel
In de zin van artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
kan het belang van vermogensrechtelijke aard van een bestuurder dat strijdig is met de beslissing van de raad van bestuur betreffende het advies over het prospectus van een openbaar aanbod tot omruiling over de opportuniteit voor de aandeelhouders van de doelvennootschap om gunstig erop te antwoorden, hierin bestaan dat die bestuurder een bezoldigd
mandaat in een biedende vennootschap bekleedt en financiële voordelen zal genieten die
laatstgenoemde vennootschap zal halen uit het openbaar aanbod tot omruiling.
In hun regelmatig neergelegde conclusie voerden de eisers aan dat er wel degelijk een
strijdigheid van belangen van vermogensrechtelijke aard bestond tussen de bestuurders
van de biedende vennootschappen die door laatstgenoemden betaald werden, namelijk
mevr. M., de hh. V., M., M., D., W. en B., die de controle-aandeelhouders van Suez-Lyonnaise des Eaux en (de verweersters) vertegenwoordigen.
Het arrest dat enkel oordeelt "(dat) de bestuurders van vennootschappen die een publiek
beroep op het spaarwezen doen niet aan de beraadslagingen van de raad of aan de stemming mogen deelnemen als die bestuurder rechtstreeks of indirect, een vermogensvoordeel heeft dat strijdig is met een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort; er slechts een belangenconflict bestaat m.b.t. een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en die aan de zijde van de
vennootschap een recht of een verbintenis doet ontstaan die een weerslag heeft op de vermogensrechtelijke toestand van een bestuurder waarbij voortaan elke verwijzing naar een
moreel of functioneel belang terzijde wordt geschoven (...)" met geen enkele overweging
antwoordt op het middel ten betoge dat de bestuurders van de (eerste verweerster) die een
bezoldigd mandaat bekleedden in de vennootschap Lyonnaise des Eaux en/of de (tweede
verweerster) een belang van vermogensrechtelijke aard hadden dat strijdig was met de beslissing van de raad van bestuur van de (eerste verweerster) betreffende het advies dat uitgebracht moest worden over het door de laatstgenoemden gedane openbaar aanbod tot
omruiling; het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord (schending van artikel 60 van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).
1.5. Vijfde onderdeel
Indien ervan uitgegaan moet worden dat artikel 60 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, zoals het volgt uit de wet van 13 april 1995, in die zin moet
worden uitgelegd dat het een bestuurder niet verbiedt deel te nemen aan de beraadslaging
van de raad van bestuur om het advies uit te brengen dat voorgeschreven wordt bij de artikelen 14 en 15 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen wanneer die bestuurder, wegens een andere functie, de belangen van de bieder moet behartigen, schendt die bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aangezien zij, zonder redelijke verantwoording, een verschillende regeling oplegt aan de vennootschappen - en hun aandeelhouders - waarvan een van de bestuurders deelneemt aan
een beslissing waarbij hij een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke aard heeft en
aan de vennootschappen - en hun aandeelhouders - van wie een van de bestuurders, die tevens een mandaat in een andere vennootschap bekleedt, deelneemt aan een beslissing
waarbij die andere vennootschap een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft;
in de beide gevallen lijden de vennootschap en haar aandeelhouderhouders schade (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).
1.6. Zesde onderdeel
Zoals de eisers in hun conclusie aanvoeren, is artikel 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen van toepassing zodra een beslissing of een verrichting
van de raad van bestuur ertoe aanleiding kan geven dat een rechtstreeks of onrechtstreeks
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voordeel wordt verleend aan een aandeelhouder die een beslissende invloed of een invloed van betekenis uitoefent op de aanwijzing van de bestuurders van deze vennootschap
en impliceert het niet dat er bij een bestuurder een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard moet bestaan.
De eisers voerden aan dat in casu "de beraadslaging van de raad van bestuur van (de
eerste verweerster) van 27 augustus 1999 geregeld had moeten worden door de procedure
waarin artikel 60bis van de GWHV voorziet; dat (de eerste verweerster) immers is ingeschreven op de Beurs van Brussel en dat de medebieders een beslissende invloed of een
invloed van betekenis uitoefenen op de aanwijzing van haar bestuurders; dat overigens,
het advies over het openbaar aanbod tot omruiling dat de raad van bestuur van (de eerste
verweerster) moest uitbrengen, aan de medebieders een vermogensvoordeel kon opleveren; dat het welslagen van een openbaar aanbod tot omruiling immers beïnvloed wordt
door de al dan niet gunstige aard van dat advies; dat het bewuste advies immers dient om
de effectenhouders in te lichten over de verdiensten van het bod zodat zij kunnen beslissen om al dan niet hun effecten in te brengen; dat het openbaar aanbod tot omruiling uitgaande van Suez-Lyonnaise des Eaux en (de tweede verweerster) hun een vermogensvoordeel kan opleveren; dat men zich anders moeilijk kan voorstellen waarom een dergelijk openbaar aanbod tot omruiling wordt gedaan; dat genoemd vermogensvoordeel overigens nog belangrijker is omdat de verhouding van de omruiling voordelig is voor de bieders; dat overigens erop moet worden gewezen dat de bieders, die door dat openbaar aanbod tot omruiling voor 100 pct. de controle over (de eerste verweerster) overnemen, aldus
immers de gelegenheid krijgen aan belang te winnen, zonder verlies van hun meerderheid,
in de filialen Electrabel en Distrigaz, omdat die zijn opgeslorpt en, als enige aandeelhouder van (de eerste verweerster), uit de synergieën voordeel halen; dat dit openbaar aanbod
tot omruiling dus zou kunnen leiden tot een onrechtstreeks voordeel voor de bieder, de
meerderheidsaandeelhouder van de groep en waarvan de bestuurders die hem binnen in de
raad van bestuur van (de eerste verweerster) vertegenwoordigen, uitgerekend het openbaar aanbod tot omruiling hebben aanbevolen; (...) dat het aanvoelen van financiële commentatoren en analisten perfect werd verwoord in een artikel in de Echo de la Bourse van
13 oktober 1999 (...); 'mais les bonnes intentions de SLE, relayées par le management de
(de eerste verweerster) (...) ne passe(nt) visiblement pas la barre auprès d'un certain nombre d'observateurs qui estiment que cette OPE est uniquement destinée à servir les intérêts
du groupe français dont la rentabilité dépend très largement aujourd'hui de son pôle énergie en donc de (la première défenderesse) ... (...) Les détracteurs parlent d'abus de majorité
dans le chef de SLE en reprochent le flou artistique qui entoure les futurs virages stratégiques de (la première défenderesse) une fois bouclée l'OPE lancée par son actionnaire français (...)'; (...) dat de in artikel 60bis bedoelde procedure dus zeker toegepast moest worden en dat een onafhankelijk deskundige een verslag moest opmaken over het ontbreken
van rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen die de verrichting voor de controleaandeelhouders kan opleveren".
Het arrest dat eerst vaststelt dat "de raad van bestuur van (de eerste verweerster) op 27
augustus 1999 met eenparigheid van stemmen van haar leden, behalve drie afwijkende
standpunten een gunstig advies uitbracht over dat openbaar aanbod tot omruiling onder de
(door) de bieder voorgestelde voorwaarden" en "dat vaststaat dat de regels van de artikelen 60 en 60bis van de GWHV tijdens die vergadering van 27 augustus 1999 niet werden
toegepast" en vervolgens beslist dat artikel 60bis in deze zaak niet van toepassing is en
daarbij enkel oordeelt "dat het in de artikelen 60 en 60bis van de GWHV bedoelde geval
betrekking heeft op de beslissing of verrichting die aanleiding geeft tot beraadslagingen
van de raad van bestuur waaruit aan de zijde van de vennootschap rechten en verbintenissen ontstaan m.b.t een vermogensvoordeel voor de bestuurders" zonder na te gaan of de
litigieuze beslissing aanleiding kon geven tot een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel voor de vennootschap Suez Lyonnaise des Eaux en/of voor de (tweede ver-
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weerster), aandeelhouders van de doelvennootschap, niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en evenmin naar recht is verantwoord
(schending van artikel 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).
1.7. Zevende onderdeel
Indien ervan uitgegaan moet worden dat noch artikel 60 noch artikel 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen van toepassing zijn op dit geval omdat
ze enkel de vennootschap - en niet haar vermogen - en niet haar aandeelhouders - en hun
vermogen - beschermen, dan zou op het belangenconflict tussen de minderheidaandeelhouders en de meerderheidsaandeelhouders van de vennootschap, door toedoen van de bestuurders die ook een maatschappelijk mandaat bekleden in de vennootschap die meerderheidsaandeelhouder is, het algemeen beginsel van toepassing zijn dat ieder persoon ervan
moet afzien te handelen wanneer hij, in verschillende hoedanigheden, de hoede heeft over
belangen die in die verrichting tegenstrijdig zijn; dat beginsel, doorgaans genaamd principe dat belangenconflicten verbiedt, is met name neergelegd in de artikelen 450, 1596 van
het Burgerlijk Wetboek, 8 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, 16 van
het koninklijk besluit nr. 72 van 30 mars 1939 tot regeling van de beurzen voor de termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die
zich met deze termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel, 15 van
het koninklijk besluit van 25 november 1999 over de wissel en depositomakelarij, waarbij
de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (de
huidige artikelen 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen) die slechts een toepassing ervan uitmaken op heel nauwkeurig omschreven onderstellingen die niet alle gevallen dekken waarin bij het bestuur van vennootschappen belangconflicten kunnen rijzen.
Het arrest dat, enerzijds, oordeelt dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat dat belangenconflicten verbiedt, en, anderzijds, dat, ingeval een dergelijk beginsel bestaat, ervan
wordt afgeweken door de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen omdat ze van toepassing zijn op alle "belangenconflicten waarmee
bestuurders van naamloze vennootschappen in hun functie te maken kunnen krijgen"
schendt zowel die bepalingen als het in het middel aangewezen rechtsbeginsel.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Wat de eerste zes onderdelen samen betreft
Overwegende dat die onderdelen, in zoverre ze een schending aanvoeren van
de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, niet staande houden dat de appèlrechters, uitspraak doende in kortgeding, van die bepalingen een toepassing gemaakt hebben die hun weigering om
de door de eerste rechter bevolen voorlopige maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen staven;
Dat die onderdelen in zoverre niet tot cassatie kunnen leiden;
Overwegende dat de appèlrechters, aangezien zij van oordeel waren dat de eisers, "m.b.t. de toepassing te dezen van de artikelen 60 en 60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, geen enkele toereikende schijn
van rechten kunnen aanvoeren" niet uitgebreider dienden te antwoorden op de
conclusie van de eisers over de begrippen strijdig belang van vermogensrechte-

2224

HOF VAN CASSATIE

17.10.02 - Nr. 551

lijke aard van sommige bestuurders en rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensbelang van sommige aandeelhouders in de zin van die bepalingen;
Dat uit de voornoemde overweging volgt dat het Hof het Arbitragehof geen
prejudiciële vraag dient te stellen over de verenigbaarheid van voornoemd artikel
60 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
Dat de onderdelen niet-ontvankelijk zijn;
1.2. Zevende onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet aanvoert dat de appèlrechters op onredelijke wijze het bestaan hebben uitgesloten van een algemeen rechtsbeginsel dat
belangenconflicten verbiedt;
Dat het onderdeel in zoverre niet tot cassatie kan leiden;
Overwegende dat, voor het overige, uit het antwoord op de overige onderdelen
volgt dat de tevergeefs aangevoerde grief van schending van de artikelen 60 en
60bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen evenmin tot
cassatie kan leiden;
Dat dit onderdeel niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps, Kirkpatrick en Simont.

Nr. 552
1° KAMER - 18 oktober 2002

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN VOORLOPIGE MAATREGELEN - VROEGERE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING DOOR
ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - AFSTAND VAN DE PROCEDURE GEVOLG.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - AFSTAND VAN DE PROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN
BEPAALDE FEITEN - VERBINDENDE KRACHT VAN DE VOORAFGAANDE OVEREENKOMST.
1º en 2° Schendt art. 1287, vierde lid, Ger.W., het arrest dat zijn beslissing met betrekking
tot de door de partijen gevorderde voorlopige maatregelen in een rechtspleging tot
echtscheiding op grond van feiten laat steunen op de verbindende kracht van de
overeenkomst die de partijen hadden gesloten voorafgaandelijk aan de rechtspleging tot
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echtscheiding door onderlinge toestemming, die alsdan reeds beëindigd was1.
(V. T. T.)

ARREST

(A.R. C.00.0481.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Partijen traden op 4 juni 1976 in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan thans nog drie minderjarig zijn.
Op 8 december 1998 werd tussen partijen voor notaris een regelingsovereenkomst voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming gesloten.
Eiseres besliste echter voor de tweede verschijning voor de Voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen afstand te doen van de procedure tot
echtscheiding door onderlinge toestemming en op 10 mei 1999 werd de zaak met
instemming van partijen doorgehaald door de kamer 3 B van de rechtbank van
eerste aanleg.
Op 28 mei 1999 dagvaardde verweerder eiseres voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen teneinde de echtscheiding op grond van feiten te horen uitspreken, alsmede in kortgeding voorlopige maatregelen te horen bevelen.
Bij beschikking van 14 juli 1999 besliste de Voorzitter van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Antwerpen dat :
- partijen gemachtigd worden afzonderlijk te verblijven,
- het verblijf van de drie minderjarige kinderen in onderling overleg door partijen zal worden geregeld, bij gebreke waaraan een door de Voorzitter bepaalde
regeling werd opgelegd,
- eiseres aan verweerder een maandelijks onderhoudsgeld van 30.000 BEF
dient te betalen,
- beide partijen het gebruik en het genot bekomen van de roerende goederen
die zij in hun bezit hebben en aan verweerder het gebruik en genot van de lichte
vrachtwagen Mercedes toekomt.
Eiseres stelde hoger beroep in en vorderde :
- te zeggen voor recht dat de vordering van verweerder tot betaling van een
maandelijks onderhoudsgeld van 30.000 BEF ongegrond is,
1 Zie Y.H. LELEU, "Les conventions patrimoniales préalables au divorce par consentement mutuel",
T.B.B.R. 1999, (369) 386, nr. 32; W. PINTENS, Echtscheiding door onderlinge toestemming, Kluwer
1982, 214, nr. 352; E. VIEUJEAN, "Conventions - procédure" in: Démariage et coparentalité. Le droit
belge en mutation, Story Scientia 1997, 73.
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- verweerder te veroordelen tot betaling aan eiseres van een onderhoudsgeld
van 2.500 BEF per maand voor elk van de drie minderjarige kinderen,
- verweerder te veroordelen tot betaling van de Cera-Bank van het verleende
krediet t.b.v. 1.300.000 BEF voor de lichte vrachtwagen Mercedes.
Bij arrest van 27 juni 2000 bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen de
beroepen beschikking, met dien verstande dat een materiële vergissing in deze
beschikking betreffende het adres waarop de minderjarige kinderen in het bevolkingsregister zullen worden ingeschreven, werd verbeterd.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
- de artikelen (...), 1280, 1287, 1288 en 1304 van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...)
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt eiseres in het bestreden arrest, met bevestiging van de
door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 14 juli 1999 gewezen beschikking, tot betaling van een aan de index gekoppelde maandelijkse onderhoudsbijdrage aan verweerder van 30.000 BEF, kent aan verweerder het gebruik en het
genot van de lichte vrachtwagen Mercedes toe en wijst de door eiseres ingestelde vordering af ertoe strekkende verweerder te horen veroordelen tot betaling van een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 2.500 BEF aan eiseres voor elk van de drie minderjarige kinderen en tot betaling aan de Cera-Bank van het voor de lichte vrachtwagen verleende krediet ten bedrage van 1.300.000 BEF;
Het hof van beroep steunt deze beslissing op volgende motieven :
"(...) dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat partijen onderhandelingen hebben gevoerd met het oog op een procedure van echtscheiding met onderlinge toestemming en bij
notaris V.K. een regelingsakte hebben ondertekend op 8 december 1998;
Dat daaruit blijkt dat de volledige handelszaak van partijen, zijnde hoofdzakelijk een
boomkwekerij met binnen- en buitenteelt, maar daarbij blijkbaar ook nog een dierenfokkerij (zie de tussen partijen gewisselde brieven betreffende koeien, lammeren, ooien, rammen, paarden in het dossier van (eiseres)) toebedeeld werd aan (eiseres) die de uitbating
zou verzorgen en alle baten en lasten ervan zou dragen;
Dat partijen overeenkwamen dat (eiseres) maandelijks aan (verweerder) een bedrag zou
uitbetalen van 30.000 BEF en dat hij de lichte vrachtwagen Mercedes, bouwjaar 1997,
zou mogen gebruiken op zijn verantwoordelijkheid;
(...) dat enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst (eiseres) heeft laten
weten dat zij bepaalde clausules van de overeenkomst niet meer kon aanvaarden en de
wijziging ervan wou;
Dat echter blijkt dat de overeenkomst niet door een der partijen, meer bepaaldelijk niet
door (eiseres) werd opgezegd en/of beëindigd;
Dat (eiseres) immers blijkbaar nog steeds de handelszaak uitbaat en er alle vruchten
van ontvangt;
Dat zelfs indien zou blijken dat de procedure van echtscheiding met onderlinge toestemming op 10 mei 1999 zou zijn stopgezet, de onderlinge overeenkomst tussen partijen
waarbij zij een regeling hebben uitgewerkt voor het beheer van hun goederen, niet daar-
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door alleen vervallen is;
Dat het feit dat (eiseres) nog een groot deel van de overeenkomst tussen partijen naleeft
- op de betaling aan (verweerder) na - en dat (verweerder) ze verder naleeft, het beste bewijs is van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst;
(...) dat (verweerder) op 28 mei 1999 een procedure tot echtscheiding op grond van feiten heeft ingeleid tegen (eiseres) en hij in het kader van die procedure voorlopige maatregelen heeft gevorderd, die dezelfde zijn als deze die tussen partijen waren overeengekomen;
Dat (eiseres) geen enkele gegronde reden aanbrengt waarom de door haar goedgekeurde overeenkomst betreffende het beheer van de gemeenschappelijke goederen en de regeling van de financiële aspecten tussen partijen niet meer zouden kunnen gelden;
Dat zij niet betwist dat zij nog steeds aan het hoofd staat van de handelszaak van partijen;
Dat de verschillende aanslagbiljetten over de jaren 1993 tot en met 1997 aantonen dat
het fiscaal belastbaar inkomen van partijen schommelde tussen 800.000 en 850.000 BEF
waarmee partijen en hun vijf kinderen goed konden rondkomen;
Dat alleen voor het aanslagjaar 1999, inkomsten 1998, het gezamenlijk inkomen plots
gedaald is tot 364.000 BEF;
(...) dat (verweerder) enkele weken een vervangingsjob heeft gehad en thans werkloos
zou zijn;
Dat dit element geen afbreuk doet aan de overeenkomst tussen partijen in december
1998 gesloten, waarbij de som van 30.000 BEF werd overeengekomen, door (eiseres) aan
(verweerder) te betalen, om welke reden ook;
Dat zonder belang is te weten welk de fiscale aard is van deze betaling, die (eiseres)
vanzelfsprekend aan de belastingen kan aangeven als zijnde aan haar echtgenoot betaald;
(...) dat de eerste rechter terecht op grond van vorenstaande gegevens (eiseres) veroordeeld heeft tot betaling van een onderhoudsgeld voor (verweerder) van 30.000 BEF, gelijk
aan het bedrag dat zij zich verbonden had te betalen binnen het kader van de E.O.T.;
Dat daarbij slechts de desbetreffende overeenkomst tussen partijen werd bevestigd;
(...) dat (eiseres) aanvaard had om in die omstandigheden ook in te staan voor de volledige kosten van de drie nog minderjarige bij haar verblijvende kinderen;
Dat niet blijkt dat de inkomsten van de handelszaak onvoldoende zijn om ook voor de
kinderen te zorgen;
Dat er dan ook desbetreffend geen redenen zijn om iets te wijzigen aan de overeenkomst tussen partijen gesloten;
Dat dit tevens geldt voor de lichte vrachtwagen Mercedes die aan (verweerder) werd
toebedeeld zonder dat hij er de leningskosten van moest dragen;
Dat de betaling van de Cera-bank een last is van de uitbating;
(...) dat het hoger beroep dan ook ongegrond is; behoudens wat de verbetering van de
materiële vergissing betreft, waarvoor geen beroepsprocedure noodzakelijk was" (arrest,
pp. 2-4).
Grieven
1. Algemeen
a. De echtgenoten die door onderlinge toestemming uit de echt wensen te scheiden zijn
er overeenkomstig artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek toe gehouden
hun wederzijdse rechten te regelen en een overeenkomst te sluiten over hun verblijfplaats,
het bestuur en het bezoekrecht over de kinderen, hun bijdrage in het levensonderhoud van
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de kinderen en de eventuele uitkeringen tussen echtgenoten gedurende de proeftijd en na
de echtscheiding.
b. De akte waarbij de echtgenoten overeenkomstig artikel 1287 van het Gerechtelijk
Wetboek een regeling treffen met betrekking tot hun wederzijdse rechten kan slechts in
werking treden na het uitspreken van de echtscheiding.
De beslissing waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken heeft overeenkomstig artikel 1304, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van de goederen van de
echtgenoten gevolg vanaf het proces-verbaal dat in uitvoering van artikel 1292 van het
Gerechtelijk Wetboek bij hun eerste verschijning voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg wordt opgesteld.
Partijen kunnen in de regelingsakte echter ook overeenkomen dat de regeling zal terugwerken tot op de dag van het verlijden van deze akte.
De echtscheiding is in elk geval een essentieel bestanddeel voor de inwerkingtreding
van de regeling.
Indien de echtscheiding niet wordt uitgesproken, bv. omdat één der echtgenoten in de
loop van de procedure beslist hiervan afstand te doen, de regeling geen uitwerking zal
hebben.
c. De bepalingen van de in uitvoering van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek
gesloten voorafgaande overeenkomsten die betrekking hebben op de proeftijd, zoals het
tijdens de proeftijd aan de kinderen en aan de andere echtgenoot verschuldigde onderhoudsgeld, hebben uitwerking vanaf de eerste verschijning voor de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, tenzij partijen in de overeenkomst bepalen dat deze vanaf het
verlijden van de overeenkomst uitwerking hebben.
Ook met de betrekking tot de voorafgaande overeenkomsten is de echtscheiding het essentieel element waaraan deze hun uitwerking ontlenen, zodat deze overeenkomsten geen
uitwerking meer hebben wanneer één der echtgenoten beslist de echtscheidingsprocedure
niet verder te zetten.
De afstand van de procedure houdt immers de beëindiging van de proeftijd in zodat de
afspraken daaromtrent zonder voorwerp worden;
d. Partijen troffen op 8 december 1998 een "regeling voorafgaandelijk echtscheiding
door onderlinge toestemming" voor notaris waarin zij een overeenkomst betreffende hun
bezittingen sloten (blz. 2 t.e.m. 7; artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek) en de overeenkomsten voorgeschreven door artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek afsloten (blz.
7-8).
Partijen kwamen in het kader van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de handelszaak overeen dat deze aan eiseres wordt toebedeeld op last de financieringen aangegaan bij NILK en Cera en de hypothecaire schuld bij Cera ten hare laste te nemen, dat verweerder de lichte vrachtwagen Mercedes mag gebruiken en dat eiseres
er zich bovendien toe verbindt aan verweerder maandelijks een bedrag van 30.000 BEF te
betalen, welk bedrag niet meer verschuldigd zal zijn wanneer de handelszaak niet meer
bestaat of failliet gaat (blz. 5-6).
Partijen kwamen hierbij uitdrukkelijk overeen dat voormelde aanbedelingen en overeenkomsten slechts gelden onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden
van de echtscheiding en dat, ingeval van echtscheiding, de regeling tussen partijen zal geacht worden uitwerking te hebben vanaf 8 december 1998 (blz. 6).
Partijen in het kader van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek kwamen uitdrukkelijk overeen geen aanspraak te maken op enig onderhoudsgeld ten laste van de andere partij, noch tijdens de procedure, noch nadat de echtscheiding definitief zal geworden zijn
(blz. 7).
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e. Eiseres besliste na de eerste verschijning voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg afstand te doen van de echtscheidingsprocedure, waarvan verweerder op de
hoogte werd gebracht zodat de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
met instemming van de partijen werd doorgehaald, waarvan melding werd gemaakt op het
zittingsblad van 10 mei 1999.
Zowel door eiseres (verzoekschrift tot het instellen van hoger beroep, p. 3; (eerste) besluiten, p.4, in fine), als door verweerder (conclusie in hoger beroep, p. 1 en p. 2, voorlaatste alinea; syntheseconclusie, p. 1, p. 2, voorlaatste alinea en p. 4, in fine) werd voor het
hof van beroep aangevoerd dat de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming voor de tweede verschijning werd stopgezet.
f. Verweerder leidde, na het stopzetten van de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming, bij dagvaarding van 28 mei 1999 een procedure tot echtscheiding op
grond van bepaalde feiten in en vorderde krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek in kortgeding dat voorlopige maatregelen zouden bevolen worden zoals onder meer
de betaling van een maandelijks onderhoudsbijdrage van 30.000 BEF door eiseres.
Eiseres voerde in (tweede) besluiten voor het hof van beroep (p. 2) aan dat in de regelingsakte voorafgaandelijk aan echtscheiding door onderlinge toestemming in het hoofdstuk "onderhoudsgelden" niets werd overeengekomen terzake een persoonlijk onderhoudsgeld te betalen door de echtgenoten, dat wel werd overeengekomen dat eiseres tot
het bekomen van de handelszaak in volle eigendom aan verweerder een maandelijks bedrag van 30.000 BEF verschuldigd was, doch dit beding slechts in werking zou treden nadat de partijen uit de echt zouden zijn gescheiden met wederzijdse toestemming.
Eiseres stelde dat deze clausule geen uitwerking had nu de procedure tot echtscheiding
door onderlinge toestemming werd stopgezet en de handelszaak derhalve nog steeds in
onverdeeldheid was.
g. Het hof van beroep steunt zijn beslissing op de vaststelling dat partijen in de regelingsakte van 8 december 1998 met het oog op een procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming overeenkwamen dat eiseres maandelijks een bedrag van 30.000
BEF aan verweerder zou betalen, dat verweerder de lichte vrachtwagen Mercedes mocht
gebruiken en dat eiseres had aanvaard in te staan voor de kosten van de drie minderjarige
kinderen, dat eiseres enkele maanden na ondertekening van de overeenkomsten liet weten
dat ze bepaalde clausules niet kon aanvaarden, doch niet blijkt dat de overeenkomst door
partijen, meer bepaald door eiseres, werd opgezegd of beëindigd.
Het hof van beroep beslist vervolgens dat zelfs indien zou blijken dat de procedure tot
echtscheiding door onderlinge toestemming op 10 mei 1999 zou zijn stopgezet, de onderlinge overeenkomst tussen partijen waarbij zij een regeling hebben uitgewerkt voor het
beheer van hun goederen, niet daardoor alleen vervallen is.
Het hof van beroep laat aldus in het ongewisse of de procedure tot echtscheiding door
onderlinge toestemming al dan niet op 10 mei 1999 werd stopgezet.
De beslissing is derhalve voor twee interpretaties vatbaar : ofwel gaat het hof van beroep ervan uit dat de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming niet werd
stopgezet, ofwel neemt het hof aan dat deze procedure wel werd stopgezet.
De beslissing is noch volgens de ene, noch volgens de andere uitlegging naar recht verantwoord.
(...)
3. Tweede onderdeel
Het hof van beroep beslist dat, indien de procedure tot echtscheiding door onderlinge
toestemming op 10 mei 1999 werd stopgezet, de onderlinge overeenkomst tussen partijen
waarbij zij een regeling hebben uitgewerkt voor het beheer van hun goederen, daardoor
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niet vervallen is en eiseres geen gegronde reden aanbrengt waarom de door haar goedgekeurde overeenkomst betreffende het beheer van de gemeenschappelijke goederen en de
regeling van de financiële aspecten tussen partijen niet meer zouden gelden.
Indien de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming wordt stopgezet,
kunnen noch de overeenkomstig artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek aangegane regeling, noch de overeenkomsten in het kader van artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek uitwerking hebben. Het stopzetten van de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming maakt dan ook een gegronde reden uit waarom de overeenkomst van 8
december 1998 tussen partijen niet meer geldt.
De stopzetting door eiseres van de procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming heeft tot gevolg dat de aan deze procedure voorafgaande overeenkomst van 8
december 1998 geen uitwerking meer heeft, zonder dat vereist is dat eiseres deze overeenkomst uitdrukkelijk zou hebben "opgezegd en/of beëindigd".
Het feit dat de echtgenoten bepaalde clausules van deze overeenkomst nog verder zouden naleven, doet geen afbreuk aan het feit dat deze overeenkomst na stopzetting van de
procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming geen verbindende kracht (meer)
heeft.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door eiseres te veroordelen tot betaling van een
maandelijks onderhoudsgeld van 30.000 BEF aan verweerder, omdat zij er zich toe verbonden had dit bedrag te betalen binnen het kader van de echtscheiding door onderlinge
toestemming, door aan verweerder het gebruik van de lichte vrachtwagen Mercedes toe te
kennen zonder dat hij er de leningskosten van moet dragen omdat er geen reden is desbetreffend de aan echtscheiding door onderlinge toestemming voorafgaande overeenkomst
tussen partijen te wijzigen en door de vordering van eiseres ertoe strekkende verweerder
te veroordelen tot betaling van een onderhoudsgeld voor drie minderjarige kinderen af te
wijzen omdat eiseres in de overeenkomst voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge
toestemming aanvaard had in te staan voor de volledige kosten van de drie kinderen, de
artikelen 1280, 1287, 1288 en 1304 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, schendt.
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de regelingsakte en de familiaalrechterlijke overeenkomst
die de partijen die uit de echt willen scheiden door onderlinge toestemming,
voorafgaandelijk sluiten, haar bestaansreden vindt in de rechtspleging tot echtscheiding door onderlinge toestemming en de door onderlinge toestemming tot
stand gekomen echtscheiding;
Dat artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat dergelijke overeenkomsten geen gevolg hebben indien afstand wordt gedaan van de procedure;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de partijen voorlopige maatregelen vorderen in het kader van een rechtspleging strekkende tot echtscheiding op grond van feiten;
2. de partijen voordien een overeenkomst hebben gesloten voorafgaand aan
een rechtspleging tot echtscheiding door onderlinge toestemming;
3. die overeenkomst nog steeds wordt uitgevoerd en dat niet blijkt dat de overeenkomst door één van de partijen werd opgezegd of beëindigd en dat eiseres
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nog een groot deel van die overeenkomst naleeft, met uitzondering van de betaling aan verweerder;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. zelfs indien zou blijken dat de rechtspleging van echtscheiding door onderlinge toestemming op 10 mei 1999 zou zijn stopgezet, de onderlinge overeenkomst tussen de partijen waarbij zij een regeling hebben uitgewerkt voor het beheer van hun goederen, daardoor niet vervallen is;
2. eiseres geen enkele gegronde reden aanbrengt waarom de door haar goedgekeurde overeenkomst betreffende het beheer van de gemeenschappelijke goederen en de regeling van de financiële aspecten tussen de partijen niet meer zouden
gelden;
3. het grotendeels verder naleven van die overeenkomst het beste bewijs is van
het bestaan en de inhoud van die overeenkomst;
4. er geen redenen zijn om iets te wijzigen aan de overeenkomst die tussen de
partijen werd gesloten;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing met betrekking tot de door de partijen gevorderde voorlopige maatregelen in een rechtspleging tot echtscheiding op
grond van feiten, aldus laat steunen op de verbindende kracht van de overeenkomst die de partijen hadden gesloten voorafgaandelijk aan de rechtspleging tot
echtscheiding door onderlinge toestemming die alsdan reeds beëindigd was;
Dat het arrest aldus artikel 1287, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart en uitspraak doet ten aanzien van het hoede- en bezoekrecht over
de kinderen van de partijen;
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 Gent.
18 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Bützler.
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3° KAMER - 21 oktober 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES.
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - BELASTINGVERHOGING - ADMINISTRATIE BEROEPSGROEPERINGEN - AKKOORD - OP FORFAITAIRE WIJZE AANGEGEVEN INKOMSTEN - HOGERE
WERKELIJKE INKOMSTEN - NIET-AANGEGEVEN INKOMSTENGEDEELTE.
Wanneer de inkomsten die op forfaitaire wijze zijn aangegeven op basis van een akkoord
tussen de administratie en de betrokken beroepsgroeperingen, lager zijn dan de
werkelijke inkomsten, wordt op de belasting die verschuldigd is op het niet aangegeven
inkomstengedeelte een belastingverhoging toegepast1. (Artt. 339, 342, §1, en 444 W.I.B.
1992)
(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën t/G.J.; BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën t/G.H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0032.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 21 december 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert in elke voorziening een middel aan.
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 444 en, voor zoveel nodig, 307, 339 en 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "de door de vakorganisaties overeengekomen belastingschalen uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid van een belastingheffing op basis van
de werkelijke inkomsten, indien die inkomsten meer bedragen dan de forfaitaire winst die
wordt berekend" volgens de in artikel 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 bepaalde belastingschalen en dat "de werkwijze waarbij het reële netto-inkomen
door de administratie wordt vastgesteld aan de hand van de boekhouding van de landbouwexploitatie van de [verweerders]" wat betreft alle dienstverrichtingen en leveringen
van goederen, die aan de B.T.W. onderworpen zijn, en de erbij horende facturen "en, met
inachtneming van andere te verantwoorden uitgaven die op forfaitaire wijze zijn vastgesteld, ongetwijfeld geloofwaardig en aanvaardbaar is" en dat de aftrekken die daarbovenop worden gevraagd moeten worden geweigerd, beslist het hof van beroep dat "de door de
administratie vastgestelde inkomsten dus moeten worden bevestigd", maar dat de toegepaste belastingverhoging met 10 pct. "onwettig is, daar die verhoging, krachtens artikel
444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 enkel kan worden toegepast bij
1 Zie Cass., 12 dec. 1967 (A.C. 1968, 536); 17 sept. 1998, A.R. F.95.0070.N, nr. 407; 15 okt. 1998,
A.R. F.95.0084.N, nr. 446; 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598, met concl. O.M., inz. nr. 3 van de
concl.; 10 mei 2002, A.R. F.01.0012.F, nr. 287.
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niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte" en dat "de aangifte die correct is opgemaakt op grond van de regels voor de forfaitaire berekening ongetwijfeld aan
de wettelijke bepalingen voldoet en niet als een onjuiste of onvolledige aangifte kan worden beschouwd".
Grieven
Artikel 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat "bij (...)
onvolledige of onjuiste aangifte, de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen worden vermeerderd met een belastingverhoging (...)"; Het artikel onderwerpt aldus de toepassing van de belastingverhoging onder meer aan het bestaan van
een onjuistheid bij de aangifte van de inkomsten en van andere gegevens die worden aangegeven op het formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld ter uitvoering van artikel 307 van genoemd wetboek, dat moet worden ingevuld overeenkomstig de
daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, zodat een
onjuistheid bij de aangifte van het bedrag dat vermeld staat onder de rubriek van het formulier waar de winsten van de industriële, commerciële of landbouwondernemingen moeten worden vermeld, tot gevolg heeft dat die aangifte onjuist wordt in de zin van de artikelen 307 en 444 van dat wetboek en, derhalve, ten voordele van eiser het recht doet ontstaan om gedurende de in artikel 354, eerste lid, van dat wetboek bepaalde termijn de belasting vast te stellen op een andere grondslag dan de inkomsten en andere aangegeven
gegevens die door hem onjuist zijn bevonden (artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en tevens een belastingverhoging toe te passen bovenop de belasting die verschuldigd is op het niet aangegeven inkomstengedeelte. Door aan te nemen dat
de administratie de belasting mocht heffen, niet op de forfaitaire inkomsten, die door de
betrokkenen waren aangegeven met toepassing van artikel 342 van dat wetboek, maar wel
op de werkelijke inkomsten die hoger lagen dan de volgens de tariefschalen berekende
forfaitaire winst, erkent het hof van beroep bijgevolg dat de aangegeven inkomsten onjuist
zijn en bijgevolg kon het niet zonder de in het middel vermelde bepalingen te schenden
beslissen dat de toegepaste verhoging met 10 pct. onwettig was.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorziening tegen J. G. en de voorziening tegen H.G. en
I.M. gericht zijn tegen hetzelfde arrest;
Dat er grond bestaat tot voeging;
Over het middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen worden vermeerderd met een belastingverhoging, onder meer in geval
van onvolledige of onjuiste aangifte;
Overwegende dat het hof van beroep beslist dat de administratie terecht de belasting ten kohiere had gebracht op grond van de werkelijke inkomsten van de
verweerders en niet op grond van de forfaitaire belastingschalen;
Dat het hof van beroep aldus noodzakelijkerwijs beslist dat de belastingaangiften van de verweerders onjuist waren;
Overwegende dat het hof van beroep, nu het beslist dat de belastingaangifte
die was opgemaakt op basis van de forfaitaire belastingschalen, aan de wettelijke
vereisten voldoet en niet als een onvolledige of onjuiste aangifte kon worden beschouwd, artikel 444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
schendt;
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de voorzieningen die respectievelijk zijn ingesteld tegen J.G. en tegen
H.G. en I.M.;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de belastingverhogingen en over de kosten;
Beveelt dat van het 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 Bergen.
21 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal.

Nr. 554
3° KAMER - 21 oktober 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - REDENEN VAN DE
VONNISSEN EN ARRESTEN - TEGENSTRIJDIGHEID - TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDENEN.
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN BURGERLIJKE ZAKEN - TEGENSTRIJDIGHEID - TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDENEN CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
3º ARBEIDSVOORZIENING — BRUGPENSIOEN - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN RECHT OP EEN AANVULLENDE VERGOEDING - ONTSLAG - DRINGENDE REDEN - GEVOLGEN.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - BRUGPENSIOEN - CONVENTIONEEL
BRUGPENSIOEN - AANVULLENDE VERGOEDING - VORDERING IN RECHTE - ONTSLAG - DRINGENDE
REDEN - BETWISTE DRINGENDE REDEN - RECHTSVORDERING VAN DE WERKNEMER - TERMIJN AANVANG.
1º en 2° Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen redenen van de bestreden
beslissing waartussen er volgens het middel een tegenstrijdigheid bestaat maar die ten
overvloede gegeven zijn. (Art. 149 G.W. 1994)
3º Wanneer een compensatoire opzeggingsvergoeding wordt toegekend aan de om een
dringende reden ontslagen werknemer, ontstaat zijn recht op de aanvullende vergoeding
waarvan sprake is in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19
december 1974, die gesloten is in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend
verklaard is bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, pas bij het verstrijken van de
termijn die door de compensatoire vergoeding gedekt is 1. (Artt. 3, 4 en 9, eerste lid
C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975)
4º In geval van ontslag om een dringende reden die wordt betwist, is het niet vereist dat de
1 Zie Cass. 21 juni 1993, A.R. 8283, nr. 295.
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rechtsvordering van de werknemer die ertoe strekt een aanvullende vergoeding te
verkrijgen met toepassing van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 die algemeen verbindend verklaard
is bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, wordt ingesteld binnen de termijn van één
(Art.
15
jaar
na
de
beëindiging
van
de
arbeidsovereenkomst 2.
Arbeidsovereenkomstenwet; artt. 3, 4 en 9, eerste lid C.A.O. nr. 17 van 19 dec. 1974,
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975)
(COORDINATION CENTER VOLKSWAGEN N.V. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.99.0090.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 december 1998 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert tien middelen aan.
Ze zijn gesteld als volgt :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met wijziging van het beroepen vonnis zegt het arrest dat de door eiseres als dringende
reden aangevoerde feiten de beëindiging op staande voet van de contractuele betrekkingen
niet verantwoordden en het veroordeelt bijgevolg laatstgenoemde tot betaling aan verweerder van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 6.666.310 BEF, een dertiende
maand prorata temporis ten bedrage van 336.979 BEF, vermeerderd met de moratoire interest op het nettobedrag met ingang van 14 december 1994, een provisionele frank schadevergoeding, te verrekenen met de overeengekomen aanvullende brugpensioenvergoedingen, verhoogd met de gerechtelijke interest en de kosten. Het beslist aldus op alle
gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en meer bepaald op grond
dat
"Het [arbeids]hof ervan overtuigd is dat de zoon [van ]verweerder] af en toe de GSM
van zijn vader gebruikte, ongetwijfeld met diens goedvinden.
De grief, zoals hij wordt geformuleerd, evenwel niet gegrond is : [verweerder] immers
geen GSM aan zijn zoon gegeven heeft; dat zou impliceren dat hij die zou hebben afge2 Ibid.

2236

HOF VAN CASSATIE

21.10.02 - Nr. 554

staan, wat niet het geval is, aangezien het vaststaat dat [verweerder] de hoofdgebruiker
van het toestel is gebleven.
Het weliswaar vaststaat dat de zoon [van verweerder] de GSM mocht gebruiken maar
de partijen betwisten dat de GSM vaak mocht worden gebruikt.
Het [arbeids]hof van oordeel is dat dit debat geen zin heeft; de werkgever immers, indien hij ervan overtuigd was dat van dat toestel misbruik werd gemaakt, alleen maar een
gedeelte van de factuur hoefde door te rekenen aan [verweerder] en de regels voor het toekomstig gebruik vast te stellen. Er in geen geval sprake kan zijn van een dringende reden
[....].
Het [arbeids]hof daaruit besluit dat de grieven, zoals zij zijn geformuleerd, niet gegrond
zijn. Het een feit blijft dat [verweerder] fouten heeft begaan die ofwel afzonderlijk ofwel
in hun geheel beschouwd geen dringende reden opleveren".
en op de volgende gronden, die vermeld zijn op de zestiende en zeventiende bladzijde
onder de titel "De vordering van de vennootschap" en hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, inzonderheid :
"Het [arbeids]hof heeft in zijn arrest gewezen op het belang van [verweerders] functie
alsook op de grote zelfstandigheid die hij genoot. Het heeft aangetoond dat de niet betwiste voordelen in natura veel meer omvatten dan wat het contract bepaalde, aangezien [verweerder] bijvoorbeeld drie auto's gebruikte terwijl er in het contract slechts sprake was
van één auto. Het heeft beklemtoond dat geen enkele regel of grens, onder de ene of de
andere vorm, werd gesteld aan de voordelen in natura.
Er is geen enkele reden om te beslissen dat [verweerder] de grenzen te buiten is gegaan
van wat anderen van dezelfde hiërarchische rang mochten doen zonder dat hun daarvan
een verwijt werd gemaakt.
Aldus wordt door [eiseres] niet meer betwist dat de heer A. aan één van zijn zonen een
aan de werkgever toebehorend voertuig ter beschikking heeft gesteld voor de duur van het
verblijf van die zoon in Spanje.
[Eiseres] voert niet aan dat daarover enige opmerking of [enig] verwijt werd gemaakt
aan de heer A. Er mag hier niet met twee maten en twee gewichten worden gewerkt.
Het [arbeids]hof is van oordeel dat [aan verweerder] geen enkele ernstige tekortkoming
kan worden verweten, aangezien hij zich gedragen heeft zoals collega's met dezelfde rang
in de hiërarchie en met dezelfde verantwoordelijkheden.
Zoals reeds gezegd, is [verweerder] blijkbaar de grenzen niet te buiten gegaan van wat
een niet geschreven regel toestond. Dat geldt eveneens voor het gebruik van de GSM".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het gebruik voor privé-doeleinden van de goederen van verweerster is geoorloofd en
sluit noodzakelijkerwijze elke fout uit, daar het "de grenzen van wat een ongeschreven regel toestond" niet te buiten gaat; het arrest stelt bij de uitspraak over de geldigheid van het
ontslag om dringende reden vast dat eiseres drie feiten aanvoert en beslist dat het eerste
feit, dat voor verweerder erin bestaat te hebben geëist dat alle vragen over de hem verweten onregelmatigheden schriftelijk zouden worden gesteld opdat hij daarop op dezelfde
wijze zou kunnen antwoorden, geen fout is; het neemt voor het overige aan dat verweerder "fouten heeft begaan die ofwel afzonderlijk ofwel in hun geheel beschouwd geen dringende reden opleveren"; het beslist aldus noodzakelijkerwijs dat de twee andere, aangevoerde feiten - en dus het feit dat verweerder zijn zoon heeft toegestaan een GSM van eiseres te gebruiken - fouten zijn, terwijl het bij de uitspraak op de tegenvordering vaststelt
dat het gebruik van de GSM geen fout opleverde; die tegenstrijdige redengeving staat ge-

Nr. 554 - 21.10.02

HOF VAN CASSATIE

2237

lijk met een gebrek aan redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet).
...
5. Vijfde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat verweerder bij schrijven van 16 december 1994 om dringende reden is ontslagen en dat de vordering tot betaling van een aanvullende brugpensioenvergoeding bij conclusie van 5 maart 1996 is ingesteld, beslist het arrest dat die vordering niet verjaard is en dat zij gegrond is tot beloop van een provisionele vergoeding van
één frank op de volgende gronden :
"De verjaringstermijn, bedoeld in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 is van toepassing op de rechtsvordering tot het verkrijgen van een aanvullende vergoeding [...]. Het
recht op het verkrijgen van de aanvullende vergoeding ontstaat bij het verstrijken van het
tijdvak dat door de compensatoire opzeggingsvergoeding is gedekt;
De compensatoire opzeggingsvergoeding van twaalf maanden wordt [aan verweerder]
toegekend bij beslissing van het [arbeids]hof;
[Verweerder] is volledig uitkeringsgerechtigde werkloze vanaf 14 december 1994. Zijn
recht op betaling van de aanvullende vergoeding ontstaat na het door de compensatoire
opzeggingsvergoeding gedekte tijdvak en niet vanaf 14 december 1994; daarentegen verwerpt het [arbeids]hof in zijn beslissing het bestaan van een dringende reden, die recht
geeft op de brugpensioenvergoeding. Dat recht kan uiteraard niet verjaren vooraleer het is
ontstaan".
Grieven
5.1. Eerste onderdeel
De verjaringstermijn waarvan sprake is in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 is van
toepassing op de brugpensioenvergoeding; wanneer een opzeggingsvergoeding aan de
werknemer wordt toegekend, ontstaat zijn recht op de brugpensioenvergoeding pas na het
verstrijken van het door die vergoeding gedekte tijdvak, zodat het niet is vereist dat de
rechtsvordering wordt ingesteld binnen het jaar na de stopzetting van de arbeidsbetrekkingen. Dat geldt echter niet wanneer de werkgever, door de werknemer om een dringende
reden te ontslaan, hem het recht ontzegt zowel op een compensatoire opzeggingsvergoeding als op de brugpensioenvergoeding; in dat geval staat het aan de werknemer om binnen het jaar na het ontslag wegens die weigering een procedure in te stellen teneinde de
werkgever te doen veroordelen om hem alle rechten toe te kennen die hij hem door het
ontslag om dringende reden ten onrechte ontnomen heeft; door te beslissen dat de rechtsvordering tot betaling van een brugpensioenvergoeding niet verjaard is, ofschoon het vaststelt dat zij niet is ingesteld binnen het jaar na de beëindiging om dringende reden,
schendt het arrest derhalve artikel 15 van de wet van 3 juli 1978.
...

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arbeidshof, dat uitspraak moest doen over de vordering
van verweerder, die het bestaan van een dringende reden tot ontslag in de zin van
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artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten betwistte, diende na te gaan of het gebruik van een draagbare telefoon door verweerder, dat volgens eiseres een misbruik inhield, een ernstige tekortkoming opleverde die elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en
definitief onmogelijk maakte;
Overwegende dat het arrest op de gronden die het middel overneemt beslist dat
"er in geen geval sprake kan zijn van een dringende reden";
Dat derhalve, in zoverre daaruit zou worden afgeleid dat het arbeidshof zou
hebben beslist dat het gebruik van de litigieuze telefoon door verweerder zowel
een tekortkoming als geen tekortkoming was, de gronden van het arrest waartussen er volgens het onderdeel tegenstrijdigheid bestaat ten overvloede gegeven
zijn, zodat genoemd onderdeel, nu het alleen tegen die gronden gericht is, niet
ontvankelijk is;
...
Over het vijfde middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 4 van de bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen,
de werknemer die wordt ontslagen onder de in artikel 3 bepaalde voorwaarden
recht heeft op een aanvullende vergoeding ten laste van zijn laatste werkgever,
voor zover hij werkloosheidsuitkeringen geniet;
Dat voornoemd artikel 3 dat recht aan de werknemer ontzegt in geval van dringende reden;
Overwegende dat artikel 9, eerste lid, van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer, alvorens aanspraak te kunnen maken
op de in artikel 4 bepaalde aanvullende vergoeding, eerst de rechten moet uitputten die voortvloeien uit wettelijke en reglementaire bepalingen krachtens welke
hem andere wegens afdanking verleende vergoedingen of toeslagen worden toegekend;
Dat de compensatoire opzeggingsvergoeding waarop de werknemer aanspraak
maakt, wanneer hij de hem verweten dringende reden tot ontslag betwist, een
dergelijke vergoeding is;
Overwegende dat, wanneer aan de werknemer een compensatoire opzeggingsvergoeding wordt verleend, zijn recht op de in artikel 4 van de collectieve overeenkomst nr. 17 bedoelde aanvullende vergoeding pas ontstaat bij het verstrijken
van de termijn die door de compensatoire vergoeding wordt gedekt; dat hij zijn
rechten op de aanvullende vergoeding pas op dat ogenblik kan doen gelden;
Overwegende dat, ook al is de in artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 bepaalde verjaringstermijn van toepassing op de vordering tot betaling van de aanvullende vergoeding, het niet vereist is dat, in geval van ontslag om een dringende
reden die wordt betwist, die vordering wordt ingesteld binnen de termijn van één
jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
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Dat het onderdeel faalt naar recht;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, enerzijds, eiseres veroordeelt om
aan verweerder een provisionele vergoeding van één frank te betalen "te verrekenen met de overeengekomen aanvullende brugpensioenvergoedingen, vermeerderd met de gerechtelijke interest", anderzijds, de vordering van eiseres tot terugbetaling van de hoofdsom van vierendertigduizend vierhonderd twaalf frank,
zijnde het saldo van aan verweerder toegestane voorschotten, verwerpt en uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in acht tiende van de kosten;
Houdt de uitspraak over het overige gedeelte van de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
21 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Draps en Geinger.

Nr. 555
3° KAMER - 21 oktober 2002

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DEVOLUTIEVE KRACHT - PREJUDICIËLE VRAAG - DOOR DE EERSTE RECHTER GESTELDE
PREJUDICIËLE VRAAG - ONDERZOEKSMAATREGEL - BEGRIP.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - HOGER
BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT - PREJUDICIËLE VRAAG - DOOR DE EERSTE RECHTER GESTELDE
PREJUDICIËLE VRAAG - ONDERZOEKSMAATREGEL - BEGRIP - BEVOEGDHEID VAN DE APPÈLRECHTER.
1º en 2° Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek is de beslissing waarbij de eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen1. (Art. 1068 Ger.W.)
(HOUSING SERVICE I.G.C. N.V. T. R.; S.A. BENOIDT N.V. in vereffening t/R.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 3 okt. 1983, A.R. 3871, nr. 63; 23 okt. 1992, A.R. 7770, nr. 689; 30 maart 2000, A.R.
C.97.0117.N, nr. 213.
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(A.R. S.00.0155.F - S.00.0156.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 3 februari 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
A. Cassatieberoep nr. S.00.0155.F
Eiseres voert een middel aan. Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de rechtbank, waarbij de vorderingen van verweerster tegen de in vereffening zijnde naamloze vennootschap Benoidt en eiseres aanhangig waren,
bij het beroepen vonnis van 7 november 1994 uitspraak had gedaan over de vordering tegen de in vereffening zijnde naamloze vennootschap Benoidt en de uitspraak over de vordering tegen eiseres had opgeschort tot uitspraak zou zijn gedaan over de door de rechtbank aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gestelde prejudiciële vragen, na vervolgens te hebben vastgesteld dat eiseres en de in vereffening zijnde naamloze
vennootschap Benoidt op 23 januari 1995 bij het arbeidshof hoger beroep hadden ingesteld tegen het vonnis van 7 november 1994, en na ten slotte te hebben vastgesteld dat het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het op 14 november 1996 gewezen
arrest had geantwoord op de in het vonnis van 7 november 1994 gestelde prejudiciële vragen, beslist het arrest, na de bij het [arbeids]hof aanhangig gemaakte hogere beroepen te
hebben gevoegd, de zaak, in zoverre ze eiseres betrof, naar de eerste rechter te verwijzen
en de uitspraak voor het overige aan te houden, en zulks op de volgende gronden :
"De omstandigheid dat de eerste rechter het nodig oordeelde de in vereffening zijnde
vennootschap te veroordelen maakte de aan het Hof van Justitie gestelde prejudiciële
vraag niet overbodig, daar zowel een hoofdelijke veroordeling als een veroordeling in solidum van beide vennootschappen voor hem open stonden. Het [arbeids]hof bevestigt derhalve de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel. Aangezien de eerste rechter
zijn rechtsmacht niet volledig had uitgeoefend, dient het geschil, in zoverre het de overdragende vennootschap betreft, voor berechting naar hem te worden verwezen. In het belang van een goede rechtsbedeling is het nodig dat de uitspraak over het hoger beroep van
de in vereffening zijnde vennootschap en over het incidenteel hoger beroep van (verweerster) wordt aangehouden zolang de eerste rechter zijn rechtsmacht niet volledig zal hebben uitgeoefend".
Grieven
Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep. Het tweede lid bepaalt dat deze rechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. Met een onderzoeksmaatregel in
de zin van die wetsbepaling wordt enkel bedoeld de maatregelen betreffende de bewijsvoering, zoals ze worden geregeld in de artikelen 870 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek. Onder dat voorbehoud draagt het hoger beroep aan de rechter in hoger beroep
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de kennisneming van het geschil op met alle vragen in feite en in rechte die daarmee gepaard gaan. Een prejudiciële vraag, die door de nationale rechter aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen wordt gesteld overeenkomstig het vroegere artikel 177
(thans 234) van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Unie, en die ertoe strekt het Hof uitspraak te horen doen over de uitlegging van een norm van primair of
afgeleid gemeenschapsrecht of over de geldigheid van een norm van afgeleid gemeenschapsrecht is geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet enkel openstaat indien er werd nagelaten uitspraak te doen
over één van de punten van de vordering.
Daaruit volgt dat het arrest, nu het weigert uitspraak te doen over het hoger beroep van
eiseres en de zaak naar de eerste rechter verwijst met het oog op uitspraak over het geschil, in zoverre het eiseres betreft, ten onrechte toepassing maakt van de in artikel 1068,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde uitzondering, ten onrechte weigert toepassing te maken van de in artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vervatte
regel en, derhalve, die wetsbepaling schendt. Daaruit volgt bovendien dat het arrest, nu
het aldus nalaat uitspraak te doen over de vordering van verweerster tegen eiseres, ofschoon zij bij de appèlrechters aanhangig was, artikel 1138, 3°, van dat wetboek schendt.

B. Cassatieberoep nr. S.00.0156.F
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen met algemene rolnrs. S.00.0155.F en
S.00.156.F gericht zijn tegen hetzelfde arrest; dat er grond bestaat tot voeging;
A. Op de voorziening nr. S.00.0155.F
Over het middel :
Overwegende dat artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil zelf aanhangig maakt bij
de rechter in hoger beroep en dat het tweede lid bepaalt dat deze de zaak alleen
dan naar de eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "de omstandigheid
dat de eerste rechter het nodig oordeelde de in vereffening zijnde vennootschap
te veroordelen de aan het Hof van Justitie gestelde prejudiciële vraag niet overbodig maakte, daar zowel een hoofdelijke veroordeling als een veroordeling in
solidum van beide vennootschappen voor hem openstonden", "derhalve de door
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt" en "de zaak (...) voor
het gedeelte van de vordering dat betrekking heeft op de vennootschap Housing
Service I.G.C. naar hem verwijst";
Overwegende dat het arrest, nu het beslist dat het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een onderzoeksmaatregel is in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, die
wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
B. Op de voorziening nr. S.00.0156.F
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(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de voorzieningen met algemene rolnrs. S.00.0155.F en S.00.0156.F;
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart en de zaken voegt op grond van samenhang;
Beveelt dat van het 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 Arbeidshof te Bergen.
21 oktober 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 556
2° KAMER - 22 oktober 2002

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.3 - ARTIKEL 12.3.1 - VOORRANG VAN
RECHTS - TOEPASSING - WEGVALLEN VAN RECHTERRIJSTROOK - RIJSTROOKVERMINDERINGSPIJLEN
- UITWIJKEN NAAR LINKS - GEVOLG.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - MANOEUVRE - WEGVALLEN VAN
RECHTERRIJSTROOK - RIJSTROOKVERMINDERINGSPIJLEN - UITWIJKEN NAAR LINKS - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer, omwille van de aanwezigheid van witte rijstrookverminderingspijlen als
bepaald in artikel 77.2 tweede lid, Wegverkeersreglement, de rechterrijstrook van de in
dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in deze rijstrook rijdende
bestuurder ingevolge de aangebrachte wegmarkeringen verplicht is zich met zijn voertuig
in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, geniet deze rechtsrijdende bestuurder
overeenkomstig artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang: in die
omstandigheden maakt het uitwijken naar links, dat hij uitvoert door overeenkomstig de
rijstrookverminderingspijlen steeds zijn rijrichting te volgen, geen verandering van
rijstrook of manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement 1. (Artt. 12.3.1
en 12.4 Wegverkeersreglement 1975)
(P. T. P.)

ARREST

(A.R. P.01.1058.N)

I. Bestreden beslissing
1 Zie Cass., 28 jan. 1992, A.R. 4700, nr. 276 en 24 nov. 2000, A.R. C.99.0341.N, nr. 642.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor. Dit verzoekschrift is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel - eerste onderdeel
Overwegende dat wanneer, omwille van de aanwezigheid van witte rijstrookverminderingspijlen als bepaald in artikel 77.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, de rechterrijstrook van de in dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in deze rijstrook rijdende bestuurder ingevolge de aangebrachte wegmarkeringen verplicht is zich met zijn voertuig in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, deze rechtsrijdende bestuurder overeenkomstig artikel 12.3.1
Wegverkeersreglement voorrang van doorgang geniet; dat in die omstandigheden, het uitwijken naar links, dat hij uitvoert door overeenkomstig de rijstrookverminderingspijlen steeds zijn rijrichting te volgen, geen verandering van rijstrook of manoeuvre uitmaakt in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement;
Overwegende dat het vonnis oordeelt dat eiser een manoeuvre uitvoerde als
bepaald in artikel 12.4 Wegverkeersreglement op grond dat de rijbaan verdeeld
is in rijstroken, eiser op de rechterrijstrook reed, de linkerrijstrook diende in te
voegen en daarom van rijstrook diende te veranderen en het ongeval plaatsvond
op het ogenblik dat eiser zich deels op beide rijstroken bevond; dat het vonnis
hierdoor eisers verweer dat, gezien de rijstrookvermindering, hij verplicht was de
rijstrookverminderingspijlen als bepaald in artikel 77.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, te volgen en niet van rijstrook veranderde maar gewoon zijn rijrichting bleef volgen, niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven die niet tot cassatie zonder verwijzing
kunnen leiden, geen antwoord behoeven;
B. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering, de
vernietiging van de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Turnhout, zetelend in hoger beroep;
22 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H. Boonen, Antwerpen.

Nr. 557
2° KAMER - 22 oktober 2002

BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - GRONDWATERBEHEER - BEWIJSMIDDEL.
Het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer legt
geen bijzonder bewijsmiddel op om het bestaan van de daarin of in de
uitvoeringsbesluiten van dat decreet omschreven misdrijven vast te stellen 1. (Artt. 11 en
12 Decr. 24 jan. 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer)
(P. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1070.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de artikelen 11 en 12 van het decreet van 24 januari 1984
houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer geen bijzonder bewijsmiddel opleggen om het bestaan van de daarin of in de uitvoeringsbesluiten van dat
decreet omschreven misdrijven vast te stellen;
Dat het middel faalt naar recht;
1 Zie Cass., 5 okt. 1993, A.R. 6334, nr. 394; 25 nov. 1997, A.R. P.96.0660.N, nr. 502; 20 dec. 2000,
A.R. P.00.1384.F, nr. 713.
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(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. S. Joncheere en F. Crombez, Veurne.

Nr. 558
2° KAMER - 22 oktober 2002

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ULTRA PETITA
- SCHADEVERGOEDING - KAPITALISATIE - HOGERE KAPITALISATIECOËFFICIËNT - TOEGEKEND
BEDRAG LAGER DAN GEVORDERD BEDRAG.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN ULTRA PETITA - KAPITALISATIE - HOGERE KAPITALISATIECOËFFICIËNT - TOEGEKEND BEDRAG LAGER
DAN GEVORDERD BEDRAG.
1º en 2° Kent niet méér toe dan gevorderd, de rechter die een door kapitalisatie berekende
schadevergoeding toekent die lager is dan de door de benadeelde gevorderde
vergoeding, ook al heeft hij een hogere kapitalisatiecoëfficiënt toegepast dan door de
benadeelde voorgesteld1. (Algemeen rechtsbeginsel houdende verbod ultra petita te
beschikken; art. 1138, 2° Ger.W.)
(MAURETUS N.V. T. C.)

ARREST

(A.R. P.01.1104.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 juni 2001 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 4 mei 1977 (A.C., 1977, 908); 20 jan. 1988, A.R. 6198, nr. 306; 9 juni 1989, A.R. 6532,
nr. 583; 16 juni 1997, A.R. S.96.0107.N, nr. 274; 6 okt. 1999, A.R. P.98.1540.F, nr. 515.
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III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie,
namens eiseres zonder berusting afstand doet van het cassatieberoep op grond
dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is doordat aan verweerster voor
de schadepost “grafconcessie en koffietafel” een voorschot van 1 frank wordt
toegekend en haar voorbehoud wordt toegekend voor de schadepost “inkomstenverlies na lucratieve loopbaan”;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster voor de schadeposten “grafconcessie” en “koffietafel” voorbehoud vorderde en dat het bestreden vonnis “1 frank provisioneel” toekent; dat de
appèlrechters daartoe overwegen dat een voorbehoud alleen betrekking heeft op
toekomstige schade terwijl het gevorderde voorbehoud betrekking heeft op actueel bestaande schade waarvan de omvang nog steeds niet gekend is; dat zij oordelen dat het opportuun is “1 frank provisioneel” toe te kennen op grond dat de
schade waarvoor voorbehoud werd gevorderd een gevolg is van het schadeverwekkende feit;
Dat het bestreden vonnis voor de schadepost “inkomstenverlies na lucratieve
loopbaan” een voorbehoud toekent op grond dat “het pensioenverlies over veertig jaar moeilijk in te schatten en te berekenen is” zodat “de rechten van [verweerster] niet geschaad zijn”;
Dat het vonnis derhalve volledig uitspraak heeft gedaan over deze punten van
verweersters vordering en niets aanhoudt om er later uitspraak over te doen;
Overwegende dat het vonnis een eindbeslissing is;
Dat er geen grond is om de afstand in te willigen;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat verweerster, in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordigster, ver- goeding vorderde van het inkomstenverlies over de periode van 21 juni 2001 tot 31
juli 2022 en van het inkomstenverlies over de periode van 1 augustus 2022 tot 29
april 2041; dat zij het bedrag van deze vergoedingen berekende door kapitalisatie; dat zij met toepassing van een kapitalisatiecoëfficiënt van respectievelijk
13,4363 en 12,4850 het gevorderde bedrag bepaalde op respectievelijk 5.569.655
frank en 4.435.983 frank;
Dat het bestreden vonnis het bedrag van deze vergoedingen bepaalt, met toepassing van een kapitalisatiecoëfficiënt van respectievelijk 14,320 en 13,252, op
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respectievelijk 4.721.622 frank en 3.745.293 frank;
Dat het aldus, niettegenstaande de aanwending van een hogere kapitalisatiecoëfficiënt dan door verweerster voorgesteld, aan verweerster niet méér toekent
dan gevorderd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt dat vanaf 15 januari
2000 vergoedende rente op 566.650 frank verschuldigd is;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerster in één twintigste van de kosten en laat de overige negentien twintigste ten laste van eiseres;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren,
zitting houdende in hoger beroep.
22 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Bützler.

Nr. 559
2° KAMER - 22 oktober 2002

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL VERMELDINGEN IN HET VONNIS - NAMEN VAN DE RECHTERS DIE OVER DE ZAAK HEBBEN
GEOORDEELD.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL VERMELDINGEN IN HET VONNIS - NAMEN VAN DE RECHTERS DIE OVER DE ZAAK HEBBEN
GEOORDEELD.
1º en 2° Een vonnis moet, op straffe van nietigheid, de namen bevatten van de rechters die
over de zaak hebben geoordeeld en de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te
stellen dat aan de vereisten van art. 779, tweede lid Ger.W. is voldaan doet aan die
verplichting niets af1. (Art. 780, eerste lid, 1° Ger.W.)
1 Art. 780, eerste lid, 1° Ger.W. verplicht het vonnis, op straffe van nietigheid, de namen te
bevatten van de rechters die over de zaak hebben geoordeeld (in de Franse tekst: les
noms des membres du siège). Volgens het verslag-Van Reepinghen herneemt deze
bepaling de vroegere wetgeving(1). Met name verplichtte art. 141 W. Burg. Rechtsv. het
vonnis melding te maken van "le nom des juges". Het ging om de rechters bedoeld in art.
138, W. Burg. Rechtsv., nl. degenen die aan de zitting hadden deelgenomen. De ratio
legis van art. 141, W. Burg. Rechtsv. was: te kunnen nagaan of was voldaan aan het
vereiste dat de rechters die het vonnis wezen alle zittingen hadden bijgewoond waarop
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(M. en c.v. Daphne T. V.)

ARREST

(A.R. P.01.1110.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen

de zaak was behandeld (2). Dit vereiste is hernomen in art. 779, eerste lid Ger. W.
Aangezien het vonnis maar bestond door de uitspraak, en tot aan de uitspraak door de
leden van de zetel moest kunnen worden herroepen, moest de uitspraak dan ook
gebeuren door de rechters die alle zittingen hadden bijgewoond, of minstens door een
meerderheid onder hen.
Gelet op het voorgaande, lijdt het geen twijfel dat het voorschrift van art. 780, eerste lid,
1° Ger.W. de rechters betreft die over de zaak oordeelden, die dus beraadslaagden in de
zin van art. 778 Ger.W., en niet de rechters die het vonnis of arrest uitspraken.
Zulks blijkt ten overvloede uit de parlementaire voorbereiding van art. 779 Ger.W. Het
tweede lid van die bepaling maakte geen deel uit van het ontwerp-V AN REEPINGHEN. Vóór
het Gerechtelijk Wetboek moesten immers de rechters die oordeelden principieel
aanwezig zijn bij de uitspraak. De h. DEFRAIGNE heeft bij amendement voorgesteld dat
slechts één van de beraadslagende rechters bij de uitspraak aanwezig zou moeten zijn.
Naar luid van het voorgestelde art. 779, Ger.W. moest "In dat geval [...] het vonnis
vermelden wie erover heeft beraadslaagd", meer bepaald dat erover is beraadslaagd
door alle rechters die de debatten hebben bijgewoond (3). Om dat laatste vereiste te
waarborgen, is de tekst verder geamendeerd door PIERSON(4) en door de Commissie(5). Bij
een vervanging zou moeten worden vastgesteld dat alle leden die aan de debatten
hebben deelgenomen, ook over het vonnis hebben beraadslaagd. Bovendien kan een
vervanging enkel gebeuren door de voorzitter van het gerecht. De mogelijkheid van art.
779, tweede lid Ger.W. en de omstandigheid dat de naleving van de vereisten ervan niet
uit het vonnis zelf moet blijken, doet niets af aan de verplichting van art. 780, eerste lid, 1°
Ger.W. om te namen te vermelden van de rechters die hebben beraadslaagd. Die
verplichting is ook van toepassing in strafzaken. Door de werking van art. 782 Ger.W.
dient het vonnis of arrest dus de namen te bevatten, zowel van de rechters die
beraadslaagden als van zij die uitspreken.MSD.
(1)

Verslag over de Gerechtelijke Hervorming, p. 321.

(2)

R.P.D.B., v° Jugements et arrêts, nrs. 333-334 en 143-45 en de verwijzingen;
Pand.B.,v° Jugement, nrs. 153-54 en 513 e.v. en Audience des Cours en Tribunaux, nrs
145 e.v. en de verwijzingen.

(3)

Parl. St. Kamer 1965-66, nr. 59/42.

(4)

Parl. St. Kamer 1965-66, nr. 59/44.

(5)

Parl. St. Kamer 1965-66, nr. 52/49, p. 127-28.
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1. Eerste middel - tweede onderdeel
Overwegende dat het vonnis naar luid van artikel 780, eerste lid, 1°, Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid, de namen bevat van de rechters die over
de zaak hebben geoordeeld;
Overwegende dat de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te stellen dat
aan de vereisten van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is voldaan,
aan die verplichting niets afdoet;
Dat het bestreden arrest vermeldt dat het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 juni 2001 waar aanwezig waren de heren Desmet, voorzitter,
en Minnaert en Jocqué, raadsheren;
Dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 juni 2001 blijkt dat de
raadsheren Minnaert en Jocqué overeenkomstig artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, werden aangewezen om de raadsheren Van Bossuyt en Van de
Sijpe op het ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Dat uit het bevelschrift van de eerste voorzitter van dezelfde datum blijkt dat
de raadsheren Van Bossuyt en Van de Sijpe overeenkomstig artikel 778, Gerechtelijk Wetboek, over de zaak hebben beraadslaagd; dat het arrest dit niet vermeldt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie of tot cassatie
zonder verwijzing kunnen leiden, zodat ze geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
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 Antwerpen.
22 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en E. Aspeele, Brugge.

Nr. 560
2° KAMER - 22 oktober 2002

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - VERLENGING VAN DE DUUR VAN HET
UITSTEL VAN GEVANGENISSTRAF EN GELDBOETE.
Het arrest van de appèlrechters dat de duur van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de
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gevangenisstraf en van de geldboete verlengt ten opzichte van het bestreden vonnis,
spreekt een zwaardere hoofdstraf uit en dient met eenparigheid te worden gewezen,
zelfs zo in hoger beroep een in eerste aanleg bijkomende straf vervalt. (Art. 211bis Sv.)
(K.)

ARREST

(A.R. P.02.1072.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat de memorie is neergelegd op 15 oktober 2002, dit is buiten
de termijn bepaald in artikel 420bis Wetboek van Strafvordering;
Dat de memorie niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve middel
schending van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering:

Overwegende dat het beroepen vonnis eiser wegens de ten laste gelegde feiten
veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van
1.000 frank, verhoogd met 1990 opcentiemen en aldus gebracht op 200.000
frank, of een vervangende gevangenisstraf van tachtig dagen, met uitstel van de
tenuitvoerlegging van de helft van deze straf gedurende een jaar; dat dit vonnis
eiser tevens ontzet uit de rechten bepaald in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, Strafwetboek en de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uitspreekt;
Overwegende dat het bestreden arrest het beroepen vonnis teniet doet en, uitspraak doende in eerste en laatste aanleg, eiser aan de ten laste gelegde feiten
schuldig verklaart en hem wegens die feiten veroordeelt tot een hoofdgevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 1.000 /40,3399 euro, vermeerderd
met 1990 opcentiemen en aldus gebracht op 4.957,87 euro of een vervangende
gevangenisstraf van twee maanden, met uitstel van de tenuitvoerlegging van de
helft van deze straf gedurende vijf jaar; dat dit vonnis eiser tevens ontzet uit de
rechten bepaald in artikel 31, 1°, 3°, 4° en 5°, Strafwetboek;
Overwegende dat door de periode van uitstel van de gevangenisstraf en van de
geldboete te verlengen van één jaar tot vijf jaar, het bestreden arrest een zwaardere hoofdstraf uitspreekt;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat het met éénparigheid is gewezen;
dat het aldus de vermelde wetsbepaling schendt;

Nr. 560 - 22.10.02

HOF VAN CASSATIE

2251

Overwegende dat deze onwettigheid evenwel de wettigheid van de schuldigverklaring niet aantast;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de schuldigverklaring
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser tot straf veroordeelt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de twee derden der kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
22 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Gregoor, Tongeren.

Nr. 561
2° KAMER - 23 oktober 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - GRONDWET
(1994) - ARTIKEL 149 - WAARDE VAN DE REDENEN.
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - FEITEN - WETTELIJKE
KWALIFICATIE - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - OMVANG - GEVOLGEN VAN DE FEITEN DIE NA DE
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING AAN HET LICHT ZIJN GEKOMEN.
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - FEITEN - WETTELIJKE KWALIFICATIE
- VERPLICHTING VAN DE RECHTER - OMVANG - GEVOLGEN VAN DE FEITEN DIE NA DE REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING AAN HET LICHT ZIJN GEKOMEN.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - STRAFZAKEN - KWALIFICATIE - WIJZIGING - GERECHT OP
VERWIJZING NA CASSATIE.
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KWALIFICATIE - WIJZIGING GERECHT OP VERWIJZING NA CASSATIE.
6º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - KWALIFICATIE - WIJZIGING.
7º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID
- MINDERJARIGE - NIEUWE WET - TOEPASSING IN DE TIJD.
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8º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - SLAGEN EN VERWONDINGEN
- DODEN - OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - MINDERJARIGE.
9º MISDRIJF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - SLAGEN EN VERWONDINGEN
- DODEN - OPZETTELIJK DODEN - MINDERJARIGE - NIEUWE WET - WERKING IN DE TIJD.
10º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - BIJKOMENDE ONDERZOEKSOPDRACHT - VORDERING - VERWERPING VOORWAARDEN.
11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJKOMENDE
ONDERZOEKSOPDRACHT - VORDERING - VERWERPING - VOORWAARDEN.
12º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - CASSATIE - GRENZEN DRAAGWIJDTE VAN HET MIDDEL.
1º Art. 149 G.W. houdt geen verband met de waarde van de redenen van de vonnissen en
arresten1. (Art. 149 G.W. 1994)
2º en 3° De feitenrechter heeft niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht om aan de
bij hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels
inzake bevoegdheid en het recht van verdediging eerbiedigt; hij moet rekening houden
met de gevolgen van die feiten, zelfs als zij na de regeling van de rechtspleging aan het
licht zijn gekomen2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
4º, 5° en 6° Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt
evenmin miskend door het feit alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van
beroep dat als gerecht op verwijzing uitspraak doet t.g.v. een arrest van het Hof van
Cassatie, werd verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie. (Art.
6.3, a, E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
7º, 8° en 9° De verzwarende omstandigheid, bepaald in art. 405ter, dat in het Strafwetboek
is ingevoegd door de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten die vóór de inwerkingtreding van die
wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een misdaad of
wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude art. 410, tweede lid, van
dat wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar 3. (Artt.
2, 410, tweede lid, en 405ter Sw.)
10º en 11° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de noodzaak of
opportuniteit van bijkomende onderzoeksmaatregelen, voor zover hij het recht van
verdediging niet miskent wanneer hij weigert de gevorderde maatregel te bevelen 4.
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
12º Vernietiging van een vonnis of een arrest, hoe algemeen de bewoordingen waarin zij is
uitgesproken ook mogen zijn, is beperkt tot de draagwijdte van het middel dat de
grondslag ervan vormt5.
(D. en T. T. H.)

1 Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288; 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551.
2 Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr.288.
3 Zie Cass., 2 juni 1999, A.R. P.99.0192.F, nr. 326.
4 Cass., 2 jan. 1996, A.R. P.95.0127.N, nr. 2.
5 Cass., 21 juni 1982, A.R. 6541 (A.C., 1981-82, nr. 629), met concl. proc.-gen. CHARLES in Bull. en
Pas., 1982, I, 1226.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0958.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 23 mei 2002 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, ten gevolge van een arrest van 28 juni 2000 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen twee middelen voor, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Grieven
In hun conclusies beklemtonen de [eisers] dat artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden elke beschuldigde
het recht toekent "onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de
hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen".
Het gaat in werkelijkheid om een modaliteit van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging ([...] volgens de Franse rechtspraak is de mededelingsplicht ook van toepassing op de verzwarende omstandigheid).
Te dezen hadden de oorspronkelijke telastleggingen, die aan de [eisers] zijn verweten
in de hun door het parket van Luik betekende dagvaarding, uitsluitend betrekking op het
bestaan van slagen en verwondingen, die een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid tot gevolg hebben gehad, waarop alleen de artikelen 398 en 399
van het Strafwetboek betrekking konden hebben.
De rechtbank te Luik heeft de feiten van de telastleggingen opnieuw gekwalificeerd in
gewone slagen.
Het Hof van Beroep te Luik beklemtoont in zijn arrest van 30 november 1999 daarenboven dat "(de eerste rechter) de feiten van de aan de beklaagden ten laste gelegde feiten
terecht opnieuw gekwalificeerd heeft in gewone slagen", zodat de toepassing van artikel
399 zelfs niet meer kon worden overwogen en, in voorkomend geval, alleen artikel 398
nog in aanmerking kwam.
Pas na de terechtzitting van 24 januari 2002, en dus na de uitspraak van een eerste arrest op 2 november 2001, achtte het Hof van Beroep te Brussel het noodzakelijk de [...] eisers uit te nodigen "zich te verdedigen tegen de telastleggingen die zijn aangevuld op
grond van de artikelen 400 en 2 van het Strafwetboek, en van de wet van 28 november
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen".
Die uitnodiging hield in werkelijkheid een aanzienlijke verergering van de beschuldiging in, aangezien artikel 400 van het Strafwetboek bepaalt dat "de straf gevangenisstraf
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[is] van twee jaar tot vijf jaar en geldboete van tweehonderd frank tot vijfhonderd frank,
indien de slagen of verwondingen, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies
van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolg hebben...".
Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest immers beslist dat die telastlegging
bewezen moest worden verklaard, ook al moesten er, volgens het hof, verzachtende omstandigheden worden toegekend wegens de relatieve lange termijn waarbinnen de verzoekers zijn berecht.
Het is niet onbelangrijk te beklemtonen dat de tijdvakken van de misdrijven, zoals deze
in het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik vermeld worden, zich uitstrekken van 13 juli 1989 tot 21 maart 1994 wat K. D. betreft, en van 17 mei 1982 tot 21 maart
1994 wat C. D. betreft, ook al had het Hof van Beroep te Luik, met betrekking tot die laatste periode, geoordeeld dat deze pas inging op 1 januari 1988 (een overweging waarnaar,
vreemd genoeg, het arrest van het Hof van Beroep te Brussel verwijst, hoewel het arrest
van het Hof van Beroep te Luik is vernietigd...).
Als men weet dat de tijdvakken van de misdrijven in 1994 eindigen, lijkt het in ieder
geval niet redelijk dat de [eisers] pas op 24 januari 2002, in hoger beroep en na cassatie,
zijn verzocht zich te verdedigen tegen een verzwaarde telastlegging, die het openbaar ministerie niet had aangevoerd voor de Correctionele Rechtbank te Luik en voor het Hof van
Beroep te Luik.
Artikel 6.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is dus geschonden. Daarenboven moet worden beslist dat het Hof van Beroep te Luik zijn beslissing betreffende de toepassing van die bepaling niet passend met redenen heeft omkleed.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 149 van de Grondwet.
Grieven
In hun hoofdconclusie, bladzijden 2 en 3, en in hun voorafgaande conclusies, bladzijden 3 en 4, vermeldden de [eisers] dat de kinderen zwaar zijn mishandeld door hun eigen
moeder, mevrouw B., en dat dossiers waren geopend door de jeugdrechter te Luik, mevrouw K.
Op bladzijde 3 van hun voorafgaande conclusies beklemtoonden de [eisers] "dat zij tussen 1986 en 1990 vaak contact hebben gehad met rechter K. te Luik. Er werden bewakingen verricht, met name wegens de problemen die de kinderen in hun eerste levensjaren
hadden gehad. Het is even belangrijk dat het parket bij het dossier ook het dossier voegt
dat op de Jeugdrechtbank te Luik tussen 1986 en 1990 is geopend en dat uitsluitend door
mevrouw de rechter K. schijnt te zijn beheerd.
Op bladzijde 4 van diezelfde voorafgaande conclusies hadden de [eisers] verzocht om
mevrouw de rechter K. te verhoren.
Het Hof van Beroep te Brussel heeft die vorderingen op bladzijde 6 van het arrest verworpen, op grond dat "het Hof [van Beroep] te Luik de beklaagden impliciet maar zeker
heeft vrijgesproken van de feiten van de telastlegging A2, wat de periode betreft vóór 1
januari 1988; dat er geen grond bestaat om op die periode terug te komen, aangezien alleen de [eisers] cassatieberoep hebben ingesteld... Gelet op de beperking van de telastlegging met de oudste feiten, waarbij de [eisers] zijn vrijgesproken van de feiten gepleegd in
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de periode tussen 17 mei 1982 en 1 januari 1988, is het doelloos om bij het onderzoek van
de feiten die bij dit hof [van beroep] nog steeds aanhangig zijn, feiten te onderzoeken die
dateren van lang daarvoor".
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 28 juni 2000 het arrest van het Hof van
Beroep te Luik vernietigd, en het lijkt dus onjuist te beslissen dat de "impliciete vrijspraken" door het Hof [van Beroep] te Luik nog geldig zouden zijn.
Daarenboven, en dit is van doorslaggevend belang, maakten de [eisers] in hun conclusies wel degelijk melding van dossiers die door rechter K. te Luik zijn beheerd tot in
1990.
Bijgevolg, en in tegenstelling tot wat het Hof van Beroep te Brussel voorhoudt, gaat het
niet om gegevens die "dateren van lang" vóór de feiten op grond waarvan de verzoekers
zijn vervolgd, aangezien de tijdvakken van de misdrijven zijn ingegaan in 1988 en 1989.
Het lijkt dus vanzelfsprekend dat dossiers die tussen 1986 en 1990 zijn samengesteld,
net wel een belang zouden kunnen vertonen om de psychologische evolutie te schetsen
van de kinderen, die door hun eigen moeder B. zijn mishandeld.
De strafdossiers hadden dit kunnen bewijzen.
Het Hof van Beroep te Brussel omkleedt zijn weigering om rechter K. te verhoren en
het voorleggen van de dossiers te bevelen dus niet passend met redenen, op grond dat het
om feiten zou gaan die dateren van lang vóór de tijdvakken van de misdrijven, terwijl
daarentegen bewezen is dat het om gegevens gaat die geheel of op zijn minst gedeeltelijk
betrekking hebben op de tijdvakken van de misdrijven, zoals ze zowel in de oorspronkelijke dagvaarding als in de veroordelende beslissing worden vermeld.
Door te weigeren een getuige te verhoren, miskent het hof [van beroep] daarenboven
het recht op een eerlijk proces en het recht om die getuigen te doen verhoren, welke rechten gewaarborgd worden in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de tegen de eisers ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending van
artikel 149 van de Grondwet aanvoert, maar in werkelijkheid kritiek oefent op de
wettigheid of het passend karakter van de redengeving van het bestreden arrest,
met betrekking tot de toepassing van artikel 6.3 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, terwijl die grondwetsbepaling geen verband houdt met de waarde van de redenen van vonnissen en arresten;
Overwegende dat de bodemrechter niet alleen de bevoegdheid maar ook de
plicht heeft om aan de bij hem aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels inzake bevoegdheid en het recht van verdediging eerbiedigt; dat hij rekening moet houden met de gevolgen van die feiten,
zelfs als zij na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn gekomen; dat
het recht van verdediging niet kan worden miskend door het feit alleen dat de beklaagde voor het eerst voor het hof van beroep, dat als gerecht op verwijzing uitspraak doet ten gevolge van een arrest van het Hof van Cassatie, is verzocht zich
te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie;
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Overwegende dat het arrest enerzijds vermeldt dat "het Hof van Cassatie in
zijn arrest een tegenstrijdigheid heeft vastgesteld in het arrest van het Hof van
Beroep te Luik, dat de [eisers] had veroordeeld op grond van de telastleggingen
van opzettelijke slagen of verwondingen zonder ziekte of arbeidsongeschiktheid
tot gevolg, en een deskundige had aangewezen om de aard van de aanhoudende
gezondheidsproblemen van de slachtoffers te bepalen; dat die gezondheidsproblemen, in zoverre ze leed veroorzaken en een therapie vereisen, volgens het
voormelde Hof een ziekte vormen in de zin van de artikelen 399 en 400 van het
Strafwetboek; dat van die tegenstrijdigheid overigens door de [eisers] zelf melding was gemaakt in de memorie die ze voor het Hof van Cassatie hadden neergelegd; dat, in die omstandigheden, de verdediging van de [eisers] niet verrast
kon zijn toen dit hof [van beroep] ze op zijn terechtzitting van 24 januari 2002
uitnodigde om zich te verdedigen op grond van de bij artikel 400 aangevulde telastlegging, waarbij de zaak vervolgens is verdaagd naar een latere datum, waarop de [eisers] schriftelijke conclusies over die vraag hebben neergelegd; dat uit
die gegevens niet kan worden afgeleid dat het recht van verdediging op enigerlei
wijze zou zijn miskend; dat de [eisers] tevergeefs de schending van artikel 6.3.a,
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens aanvoeren; dat zij
betogen dat zij in die omstandigheden niet onverwijld en in bijzonderheden op
de hoogte zijn gesteld van de aard en de reden van de beschuldiging; dat de [eisers] door de onderzoeksrechter evenwel in beschuldiging zijn gesteld vanaf 15
januari 1997 wegens opzettelijke slagen die ziekte of arbeidsongeschiktheid tot
gevolg hebben gehad, met de in artikel 410 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheid, slagen of verwondingen toegebracht aan D.C. en D. K., met vermelding van hun geboortedatum; dat zij door de beschikking [van 2 september 1998]
van de raadkamer vervolgens zijn verwezen op grond van dezelfde telastlegging,
waarbij daarenboven is vermeld dat de slachtoffers jonger dan 16 jaar waren; dat
de gewone vaststelling dat de door de slagen veroorzaakte ziekte ongeneeslijk en
de ongeschiktheid blijvend zijn gebleken (zie wat dat betreft, de in het bestreden
vonnis vermelde deskundigenopdracht), niet kan volstaan om de bepalingen van
het Europees Verdrag te schenden"; dat het hof van beroep, in het licht van de
specifieke omstandigheden van de zaak, vervolgens de redenen heeft vermeld
waarom, volgens dat hof, de termijn waarbinnen de zaak is gehoord, niet onredelijk is;
Overwegende dat het arrest anderzijds beslist "dat de nieuwe wet van 28 november 2000 [betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen], op
grond waarvan de [eisers] eveneens zijn verzocht zich te verdedigen, niet ervan
heeft willen afzien de feiten van de telastleggingen strafbaar te stellen; dat het
nieuwe artikel 405ter, dat door die wet in het Strafwetboek is ingevoegd, de verzwarende omstandigheid, bedoeld in het oude artikel 410, tweede lid, van het
Strafwetboek, uitbreidt tot elke minderjarige, zonder te vermelden dat het slachtoffer jonger moet zijn dan 16 jaar; dat alleen de oude wet, die meer beperkend is
en dus gunstiger is voor de [eisers], van toepassing is krachtens artikel 2 van het
Strafwetboek";
Dat, aldus, het arrest noch de grondwetsbepaling schendt noch het algemeen
rechtsbeginsel miskent, die in het middel worden vermeld;
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Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest, tegenover de in het middel bedoelde conclusies
waarin verzocht werd om "neerlegging van het dossier dat tussen 1983 en 1986
is geopend tegen mevrouw B." en van het dossier "dat op de Jeugdrechtbank te
Luik is geopend tussen 1986 en 1990", en om het verhoor van jeugdrechter K.,
stelt "dat het Hof van Beroep te Luik de beklaagden impliciet maar zeker heeft
vrijgesproken van de feiten van de telastlegging A.2, wat de periode vóór 1 januari 1988 betreft; dat er geen grond bestaat om op die periode terug te komen,
aangezien alleen de [eisers] cassatieberoep hebben ingesteld; dat, gelet op de beperking van de telastlegging met de oudste feiten, waarbij de [eisers] zijn vrijgesproken van de feiten gepleegd in de periode tussen 17 mei 1982 en 1 januari
1988, is het doelloos om bij het onderzoek van de feiten die bij dit hof [van beroep] nog steeds aanhangig zijn, feiten te onderzoeken die dateren van lang daarvoor; [...] dat het aan het hof [van beroep] voorgelegde dossier zeer precieze gegevens bevat die het hof [van beroep] toelaten tot zijn overtuiging te komen; dat
de gevorderde bijkomende opdrachten nutteloos zijn, aangezien zij geen weerslag hebben op de beoordeling van de telastlegging; dat die opdrachten overigens
voor het eerst zijn gevorderd in conclusies die in april 2002 zijn neergelegd"; dat
het arrest aldus op die conclusies antwoordt en zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel wat dat betreft feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt over de
noodzaak of opportuniteit van bijkomende onderzoeksmaatregelen, voor zover
hij het recht van verdediging niet miskent wanneer hij weigert de gevorderde
maatregel te bevelen;
Overwegende dat een dergelijke miskenning niet kan worden afgeleid uit de
omstandigheid alleen dat de appèlrechters de voormelde vorderingen tot bijkomende opdrachten hebben verworpen, aangezien zij de redenen voor hun beslissing hebben opgegeven, door met name erop te wijzen dat de gevorderde maatregelen niet noodzakelijk waren om tot hun overtuiging te komen;
Overwegende dat uit de rechtspleging te dezen volgt dat eiser alle tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, zodat zijn recht van verdediging, en met name zijn recht op een eerlijk proces, gewaarborgd bij artikel 6
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, niet is miskend;
Overwegende dat, voor het overige, hoe algemeen de bewoordingen ook mogen zijn van het beschikkende gedeelte van het arrest van 28 juni 2000 van het
Hof, dat, op de cassatieberoepen van de huidige eisers, het arrest van 30 november 1999 van het Hof van Beroep te Luik vernietigt, de vernietiging ervan beperkt is tot de draagwijdte van het middel waarop het steunt;
Dat die vernietiging, bevolen op grond van een ambtshalve aangevoerde middel, volgens hetwelk er een tegenstrijdigheid bestaat tussen, enerzijds, de redengeving van de strafrechtelijke veroordelingen van de huidige eisers, en, anderzijds, de tegen hen ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, geen betrekking
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heeft op hun vrijspraak, door dat hof van beroep, van de feiten die bedoeld worden in de telastlegging A.2 en die vóór 1 januari 1988 zijn gepleegd;
Dat het bestreden arrest bijgevolg wettig beslist dat die vrijspraak definitief is;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de beslissingen overeenkomstig de
wet zijn gewezen;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest de uitspraak over de vorderingen van verweerder,
die qualitate qua handelt, aanhoudt, de zaak sine die verdaagt en de appèlkosten
aanhoudt;
Dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doen over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de cassatieberoepen voorbarig en derhalve niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
23 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P. Charpentier, Hoei.

Nr. 562
2° KAMER - 23 oktober 2002

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSINGEN - REDENGEVING - GRONDWET ARTIKEL 149 - TOEPASSING.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZING - GEEN INBESCHULDIGINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZING - GEEN INBESCHULDIGINGSTELLING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG.
5º ONDERZOEKSRECHTER - GEEN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING - GEVOLG.
1º en 2° Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die inzake
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regeling van de rechtspleging uitspraak doen1. (Art. 149 G.W. 1994)
3º, 4° en 5° Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing
van art. 61bis, eerste lid, Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader
van het onderzoek, kan in de regel worden verwezen naar de correctionele rechtbank
voor feiten die met correctionele straffen worden bestraft; die persoon heeft dezelfde
rechten als de door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon 2. (Artt. 61bis
en 130 Sv.)
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1088.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt twee middelen voor, gesteld als volgt :
Eerste middel :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 61bis en 130 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen beginsel van de bewijskracht van de akten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Grieven
Het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft geen passend
antwoord gegeven op de conclusie die de inverdenkinggestelde, thans eiser in cassatie,
heeft neergelegd op de terechtzitting van 24 juni 2002, door te beslissen dat artikel 130
van het Wetboek van Strafvordering betrekking heeft op een "inverdenkinggestelde", zonder daarom te vereisen dat aan het bij artikel 61bis bepaalde vormvereiste wordt voldaan.
Artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat "indien het misdrijf strafbaar blijkt te zijn met correctionele straffen... de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank [wordt] verwezen".
Het begrip inverdenkinggestelde krijgt dezelfde invulling in de verschillende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering waarin het woord wordt aangewend.
Een inverdenkinggestelde in de zin van het Wetboek van Strafvordering is diegene die
het voorwerp heeft uitgemaakt van een inbeschuldigingstelling.
De inbeschuldigingstelling wordt gedefinieerd in artikel 61bis van het Wetboek van
Strafvordering.
1 Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, en de concl. O.M., nr. 3.
2 Zie Cass., 17 jan. 2001, A.R. P.00.1570.F, nr. 32; 11 dec. 2001, A.R. P.01.1535.F, nr. 694, redenen,
en H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., Brussel, 2001, blz.
560.
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De inverdenkingstelling is een bij wet aan de onderzoeksrechter voorbehouden handeling, die moet worden gesteld aan het einde van een verhoor of door kennisgeving.
In de rechtsleer bestaat er overeenstemming over de plicht van de onderzoeksrechter
om eenieder tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, in beschuldiging te stellen.
Bijgevolg is een persoon die niet in verdenking is gesteld door de onderzoeksrechter,
geen inverdenkinggestelde in de zin van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, en, meer bepaald, in de zin van artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering.
Wie door de onderzoeksrechter niet eerst in verdenking is gesteld overeenkomstig artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering, is geen inverdenkinggestelde in de zin van
de wet en kan derhalve door de raadkamer niet worden verwezen naar de correctionele
rechtbank wegens een feit dat met correctionele straffen gestraft kan worden.
Het wordt niet betwist en het blijkt daarentegen uit de stukken van het dossier dat eiser
niet is verhoord door mevrouw de onderzoeksrechter B. van de rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, dat hij door die magistraat niet in verdenking is gesteld aan het einde van
een verhoor, en dat hij evenmin in verdenking is gesteld door de onderzoeksrechter op
grond van de kennisgeving, bedoeld in artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering.
Bij ontstentenis van inbeschuldigingstelling door de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Namen, heeft de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen ten onrechte de verwijzing van eiser naar de correctionele rechtbank bevolen.
Door het hoger beroep niet-gegrond te verklaren en de beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen te bevestigen, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik, met het bestreden arrest dat het op 27
juni 2002 heeft gewezen, de in het middel bedoelde wetsbepalingen geschonden en aldus
nadeel berokkend aan eiser, die ten onrechte naar de correctionele rechtbank is verwezen.
Het bestreden arrest moet bijgevolg worden vernietigd.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 61bis, 127, 128 en 130 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemene rechtsbeginselen, afgeleid uit het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel, afgeleid uit de bewijskracht van de procesakten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
In het bestreden arrest beslist de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Luik dat "er geen tegenstrijdigheid [bestaat] tussen de vaststelling van de raadkamer dat er aanwijzingen bestaan die de verwijzing verantwoorden, en de vaststelling dat
de onderzoeksrechter de situatie al dan niet op dezelfde wijze heeft beoordeeld en hem al
dan niet in verdenking heeft gesteld".
Grieven
Volgens artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering "gaat [de onderzoeksrechter]
over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan".
In de op 24 april 2002 op tegenspraak gewezen beschikking wees de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen erop "dat het vaststaat dat de onderzoeksrechter,
luidens artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering, in het Wetboek van Strafvordering gevoegd door artikel 12 van de wet van 12 maart 1998, thans verplicht is de persoon
in verdenking te stellen, wanneer de zaak bij hem aanhangig wordt gemaakt".
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De raadkamer en vervolgens de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep spreken zich tegen, wanneer zij wijzen op, enerzijds, de plicht om eenieder tegen wie
er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan, in verdenking te stellen wanneer de zaak bij
die onderzoeksrechter aanhangig wordt gemaakt, en, anderzijds, de mogelijkheid voor het
onderzoeksgerecht dat in het stadium van de regeling van de rechtspleging uitspraak doet,
om de betrokkene naar het vonnisgerecht te verwijzen, wanneer het oordeelt dat er aanwijzingen bestaan die de verwijzing verantwoorden, zelfs als de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt en deze beslist had dat hij die persoon niet in verdenking
diende te stellen overeenkomstig artikel 61bis van het Wetboek van Strafvordering.
Hoewel de door eiser neergelegde conclusie, waarin hij betoogt dat de redengeving van
de beroepen beschikking tegenstrijdig was, regelmatig bij het hof van beroep aanhangig
was gemaakt, verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling van dat hof het hoger beroep
niet-gegrond, en neemt zij aldus de tegenstrijdige redengeving van die raadkamer over.
Een tegenstrijdige redengeving staat, in de zin van artikel 149 van de Grondwet, gelijk
aan het ontbreken van redengeving.
Het bestreden arrest benadeelt eiser, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling
van het hof van beroep de buitenvervolgingstelling had moeten uitspreken, als zij de tegenstrijdige redengeving van de eerste rechter had rechtgezet, op grond dat er, bij gebrek
aan inbeschuldigingstelling door de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 61bis van
het Wetboek van Strafvordering, geen ernstige aanwijzingen van schuld bestonden die de
verwijzing van eiser naar het vonnisgerecht verantwoordden.
Het bestreden arrest moet bijgevolg worden vernietigd wegens schending van de in het
tweede middel bedoelde wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die inzake regeling van de rechtspleging uitspraak doen;
Overwegende dat het middel, hoewel het het arrest verwijt "geen passend antwoord te hebben gegeven op de door [eiser] regelmatig neergelegde conclusie",
in werkelijkheid geen kritiek uitoefent op de regelmatigheid van de redengeving
van het arrest, maar op de wettigheid van de beslissing, op grond waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de beschikking van de raadkamer, die
eiser naar de correctionele rechtbank verwijst, overeenkomstig artikel 130 van
het Wetboek van Strafvordering is gewezen, hoewel de onderzoeksrechter hem
niet in verdenking had gesteld;
Overwegende dat het voormelde artikel bepaalt dat indien het misdrijf strafbaar blijkt te zijn met correctionele straffen, de inverdenkinggestelde, behoudens
het geval bedoeld in artikel 129, eerste lid, van dat wetboek, naar de correctionele rechtbank wordt verwezen;
Overwegende dat de wetgever geen sanctie heeft voorzien bij ontstentenis van
inverdenkingstelling door de onderzoeksmagistraat; dat degene die door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van artikel 61bis,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, maar ten aanzien van wie de
strafvordering is ingesteld in het kader van het onderzoek, in de regel kan worden verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten die met correctionele
straffen worden bestraft; dat die persoon, krachtens het tweede lid van die wets-
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bepaling, dezelfde rechten heeft als de door de onderzoeksrechter in verdenking
gestelde persoon;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling beslist "dat artikel 130
van het Wetboek van Strafvordering betrekking heeft op een 'inverdenkinggestelde', maar daarom niet vereist dat vooraf aan het in artikel 61bis, eerste lid, bedoelde vormvereiste moet worden voldaan, aangezien het tweede lid aan de betrokkene dezelfde rechten toekent; dat de doelstelling van de bepaling erin bestaat de verdachte persoon niet naar de rechtbank te verwijzen, voordat hij op de
hoogte is gebracht van de tegen hem genomen vorderingen; dat die voorwaarde
te dezen is vervuld"; dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar voormelde
beslissing aldus naar recht verantwoordt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, om de in antwoord op het eerste middel gegeven
reden, faalt naar recht, in zoverre het de schending van artikel 149 van de Grondwet aanvoert;
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de beroepen
beslissing, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel volgt dat het onderzoeksgerecht wettelijk kan vaststellen dat er voldoende bezwaren voor een correctionele verwijzing bestaan, zonder dat de onderzoeksrechter vooraf heeft vastgesteld dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die hem verplichten die
persoon in verdenking te stellen;
Overwegende dat het arrest, op grond "dat er geen tegenstrijdigheid bestaat
tussen de vaststelling van de raadkamer dat er aanwijzingen (lees : bezwaren) bestaan die de verwijzing verantwoorden, en de vaststelling dat de onderzoeksrechter de situatie al dan niet op dezelfde wijze heeft beoordeeld en hem al dan niet
in verdenking heeft gesteld", niet tegenstrijdig is en geen van de in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. J.-P. Bayer, Namen en O. De Ridder, Brussel.
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Nr. 563
1° KAMER - 24 oktober 2002

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) HYPOTHEEK - VOLMACHT - TEGENWERPELIJKHEID.
2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - VOLMACHT TEGENWERPELIJKHEID - FAILLISSEMENT.
1º en 2° De door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen van een hypotheek
heeft niet tot gevolg dat de latere vestiging van de hypotheek door de schuldeiser
terugwerkende kracht heeft; dergelijke vestiging tijdens de verdachte periode tot
zekerheid van schulden die voordien bestonden is derhalve niet tegenwerpelijk aan de
boedel. (Art. 445, vierde lid Faill. W. 18 april 1851)
(N.V. FORTIS BANK T. Mters Jannis & Pieters, qq. N.V. SOCKS & SLIPS)

ARREST

(A.R. C.00.0042.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 juni 1999 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten en de procedurele voorgaanden zijn volgens het cassatieberoep de
volgende :
Op 15 september 1993, stond eiseres bij onderhandse akte een investeringskrediet toe aan de NV Socks & Slips ten belope van 14.000.000 BEF voor de financiering van de aankoop van een winkelruimte.
Als waarborg voor de terugbetaling werd onder meer een hypotheekstelling in
eerste rang ten belope van 2 miljoen BEF op voormeld onroerend goed bedongen, alsook een authentieke onherroepelijke volmacht tot hypotheekvestiging in
tweede rang ten belope van 12 miljoen BEF op hetzelfde onroerend goed.
Diezelfde dag werd voor notaris V.H. door de NV Socks & Slips, eigenares
van de winkelruimte, en door de NV Golden Corner, eigenares van de grond
waarop de winkelruimte werd gebouwd, vermelde onherroepelijke volmacht gegeven, waarbij aan bepaalde personeelsleden van eiseres de macht werd verleend
het onroerend goed ten voordele van de bank met een hypotheek in tweede rang
ten belope van 12 miljoen BEF te bezwaren.
Op 16 juni 1994 verleende de gevolmachtigde lasthebber bij akte verleend
door notaris M. aan eiseres een hypotheek in tweede rang ten belope van 12 miljoen BEF.
Op 17 juni 1994, werd die hypotheek ingeschreven op het hypotheekkantoor te

2264

HOF VAN CASSATIE

24.10.02 - Nr. 563

Dendermonde.
Op 2 december 1994 werd de NV Socks & Slips door de Rechtbank van
Koophandel te Dendermonde failliet verklaard. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 6 juni 1994.
Eiseres deed tijdig aangifte van schuldvordering, op 21 december 1994.
Verweersters, curators van het faillissement van de NV Socks & Slips, stellen
evenwel dat de hypotheek in tweede rang van de Generale Bank op het gebouwencomplex van de gefailleerde niet tegenstelbaar is aan de boedel, dit in toepassing van artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet van 1851.
Eiseres daarentegen is van mening dat niet voldaan is aan de voorwaarden van
artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet ingeval van een tijdens de verdachte periode gevestigde hypotheek in uitvoering van een voor de verdachte periode verleden onherroepelijke volmacht tot hypotheekvestiging.
In eerste aanleg besliste de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bij
vonnis van 15 april 1996 dat artikel 445, vierde lid, Faillissementswet in casu
van toepassing is en dat bijgevolg de hypotheek in tweede rang van eiseres niet
tegenwerpelijk is aan de boedel.
Eiseres tekende op 11 oktober 1996 hoger beroep aan tegen dit vonnis. Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet van 18 april 1851 (zoals van toepassing voor de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en bevestigt het
vonnis a quo, waarbij de eerste rechter besliste dat de hypotheek gevestigd ten voordele
van eiseres niet tegenstelbaar is aan de boedel van de schuldeisers, op grond van volgende
overwegingen :
"De enige vraag die zich stelt, is te weten of het verlenen van een onherroepelijke volmacht al dan niet dient te worden gelijkgeschakeld met het vestigen zelf van de hypotheek.
In casu dateert :
- de hypothecaire volmacht van 15 september 1993
- de vestiging van de hypotheek van 16 juni 1994
- het faillissement van 2 december 1994, waarbij de staking van betaling werd vastgesteld op 6 juni 1994.
Het staat dus buiten kijf dat de datum van de hypothecaire volmacht buiten de verdachte periode valt, en de datum van de vestiging van de hypotheek erbinnen.
Uit de door beide partijen voorgebrachte rechtsleer en rechtspraak blijkt op zijn minst
dat er op dat punt geen eensgezindheid bestaat.
Het hof is van oordeel dat het verlenen van een zelfs onherroepelijke volmacht tot het
vestigen van een hypotheek niet kan gelijkgeschakeld worden met het vestigen zelf van de
hypotheek.
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Het artikel 445, vierde lid, Faillissementswet, dat ter beoordeling voorligt, sanctioneert
de vestiging zelf van de hypotheek; welnu, het staat in elk geval vast dat de hypotheek
slechts gevestigd wordt op het moment dat de akte daartoe wordt verleden, en tegenstelbaar wordt aan derden op het ogenblik van de inschrijving op het Hypotheekkantoor; in
casu vallen beide data binnen de verdachte periode.
(Eiseres) houdt voor dat het bewuste artikel eveneens bepaalt dat de vestiging van de
hypotheek moet gedaan zijn 'door de schuldenaar'; volgens (eiseres) is dit in casu niet het
geval, omdat de schuldenaar bij deze handelingen, gesteld in de verdachte periode naar
aanleiding van het effectief vestigen van de hypotheek, niet meer wordt betrokken; (eiseres) stelt dat, door het verlenen van een onherroepelijke hypothecaire volmacht lang voor
deze data, de schuldenaar niet meer in deze handelingen tussenkomt : de gefailleerde heeft
voordien, buiten de verdachte periode, op het ogenblik van het verlenen van de onherroepelijke hypothecaire volmacht, zijn rechten en mogelijkheden tot tussenkomst bij het vestigen van de hypotheek zelf afgestaan aan (eiseres).
Door het feit dat de schuldenaar als dusdanig niet meer dient tussen te komen bij het
vestigen van de hypotheek zelf, zou aan de terminologie van artikel 445, vierde lid, Faillissementswet niet zijn voldaan.
Het hof treedt deze stelling niet bij. De vestiging van de hypotheek zelf is gebeurd binnen de verdachte periode, en deze vestiging is wel degelijk door de schuldenaar gebeurd,
zij het op een uitgesteld moment, en mits veel vroeger verleende volmacht.
Het belang van artikel 445, vierde lid, Faillissementswet ligt in de rechten van de gezamenlijke schuldeisers op het voorwerp van de hypotheek.
Een vestiging van een hypotheek op het desbetreffende onroerend goed, binnen de verdachte periode, schaadt ongetwijfeld aan de concurrente rechten van andere schuldeisers
op hetzelfde onroerend goed. De draagwijdte van artikel 445, vierde lid, Faillissementwet
wordt aangetast wanneer aan de effectieve vestiging van de hypotheek een terugwerkende
kracht zou worden verleend tot aan de onherroepelijke volmacht daartoe, nu daardoor de
concurrente rechten van andere schuldeisers worden aangetast, doordat zij alzo een bijkomende hypotheek gevestigd zouden moeten zien binnen de verdachte periode.
Eens dit principe aangenomen, staat vast dat de hypotheek is gevestigd binnen de verdachte periode, dat deze hypotheek is gevestigd voor vroeger aangegane schulden, vermits de schulden zijn aangegaan ten tijde van de hypothecaire volmacht, zodat artikel 445,
vierde lid, Faillissementswet moet worden toegepast, en moet worden geconcludeerd dat
de hypotheek in kwestie niet tegenstelbaar is aan de massa van de schuldeisers".
Grieven
De toepassing van artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet van 1851 veronderstelt een vrije daad van de schuldenaar, verricht sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking of betaling of binnen de tien dagen die aan dat tijdstip voorafgegaan en
bestaande in het vestigen van een hypotheek of van een recht van gebruikspand of pand
op zijn goederen wegens voordien aangegane schulden.
Dit artikel kan bijgevolg geen toepassing vinden wanneer de schuldenaar meer dan tien
dagen voor het tijdstip van de staking van betaling, aan zijn schuldeiser, bij het aangaan
van de schuld, een onherroepelijke hypothecaire volmacht verleent en de hypotheek op
zijn onroerende goederen gevestigd wordt na het tijdstip van de staking van betaling of
binnen de tien dagen die aan dit tijdstip voorafgaan.
Artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet van 1851, heeft tot doel de gelijkheid
tussen schuldeisers te herstellen die gedurende de verdachte periode werd verbroken wanneer een schuldeiser zich voor een reeds bestaande schuld een nieuwe zekerheid heeft
doen toekennen door de schuldenaar onder de vorm van een hypotheek of van een recht
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van gebruikspand of pand, terwijl de schuld voordien werd aangegaan zonder zekerheid.
Dit artikel kan derhalve geen toepassing vinden wanneer, zoals in casu, de garantie die
volgt uit het onherroepelijk hypothecair mandaat bekomen wordt op het ogenblik dat de
schuld ontstaat en een voorwaarde is voor het ontstaan van de schuld.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door anders te oordelen, artikel 445, vierde lid,
van de Faillissementswet van 18 april 1851 schendt.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 445, vierde lid,
van de Faillissementswet, alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van pand gevestigd op de goederen van de schuldenaar wegens
voordien aangegane schulden, nietig en zonder gevolg zijn met betrekking tot de
boedel, wanneer zij zijn verricht door de schuldenaar sinds het door de rechtbank
bepaalde tijdstip van staking van betaling of binnen de tien dagen die aan dat
tijdstip voorafgaan;
Overwegende dat de door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen
van een hypotheek niet tot gevolg heeft dat de latere vestiging van de hypotheek
door de schuldeiser terugwerkende kracht heeft;
Dat derhalve de hypotheek die krachtens een hypothecaire volmacht is gevestigd tijdens de verdachte periode tot zekerheid van schulden die voordien bestonden, onder de toepassing valt van artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet en derhalve niet tegenwerpelijk is aan de boedel;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de hypothecaire volmacht
door de gefailleerde werd verleend buiten de verdachte periode, terwijl de hypotheek door eiseres werd gevestigd tijdens de verdachte periode;
Dat zij vervolgens oordelen dat artikel 445, vierde lid, van de Faillissementswet toepassing vindt en dat de hypotheek niet tegenwerpelijk is aan de boedel;
Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Verbist.

Nr. 564
1° KAMER - 24 oktober 2002

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
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AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - CURATOR - ALGEMENE OPDRACHT.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - VORDERING IN RECHTE VORDERING VAN DE CURATOR - DRAAGWIJDTE.
3º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - VORDERING
VAN DE CURATOR - DRAAGWIJDTE.
4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - VORDERING IN RECHTE VORDERING VAN DE CURATOR - VOORWERP - GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTEN VAN ALLE
SCHULDEISERS - BEGRIP.
5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) FAILLISSEMENT - SCHADE VOOR DE BOEDEL - BEGRIP.
6º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT - VORDERING
VAN DE CURATOR - SCHADE VOOR DE BOEDEL.
7º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - VORDERING IN RECHTE VORDERING VAN DE CURATOR - SCHADE VOOR DE BOEDEL.
1º De algemene opdracht van de curator bestaat erin het actief van de gefailleerde te gelde
te maken en het provenu te verdelen1.
2º en 3° Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit2.
4º Gemeenschappelijke rechten van de 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 verminderd3.
5º Schade voor de boedel kan ook ontstaan wanneer, door de fout van een derde, het
actief dat ter beschikking moest staan van de schuldeisers daarin niet effectief
voorhanden is, daar hierdoor afbreuk gedaan wordt aan het rechtmatig vertrouwen van
de schuldeisers nopens de omvang van hun verhaalsrechten op het vermogen van de
failliet4.
6º en 7° De curator is rechtens bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de
schade voor de boedel ontstaan doordat het actief er niet effectief in voorhanden is5.
(N.V. BANK BRUSSEL LAMBERT; D.W.J. T. Mters E. DEBUSSCHERE, S. BEKAERT & C. VAN WELDEN, QQ.
FAILLISSEMENTEN N.V. PANOWAG & N.V. PANOROB)

Conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het arrest veroordeelt eiseres, in solidum met de twee in gemeen- en bindendverklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partijen, waaronder de eerste, aangestelde
van eiseres en tevens eiser in de zaak A.R. nr. C.00.0477.N, dhr. J. D.W., tot betaling van
28.500.000 fr., resp. 5.000.000 fr., aan de verweerders, curatoren van de faillissementen
1 Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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van de N.V.’s Panowag en Panorob, als vergoeding van de schade van die failliete boedels wegens vals verklaarde kapitaalsverhogingen in deze vennootschappen, zoals blijkt
uit strafrechtelijke veroordelingen.
De voorzieningen in de zaken A.R. nrs. C.00.0476.N en C.00.0477.N zijn gericht tegen
hetzelfde arrest, dat de eisers jegens dezelfde verweerders qq. veroordeelt en zijn op
wezenlijk “hetzelfde” middel – d.i. behoudens een eigenheid wat het derde en het vijfde
onderdeel betreft - gegrond, zodat ze dienen te worden samengevoegd.
Het eerste onderdeel van het enig cassatiemiddel gaat er (telkens) van uit dat de nietverhoging van het actief het motief is om de vordering van de curatoren zowel gegrond
als ontvankelijk te verklaren: bij het ontvangen ervan zouden aldus hun wettelijke
opdracht, hoedanigheid en belang miskend zijn en, ten gronde, werd aldus het begrip
collectief nadeel miskend.
2. Bij deze beoordeling besluit het arrest tot de ontvankelijkheid van de vorderingen,
echter niet, zoals het onderdeel aanvoert, na als schade de enkele niet-vermeerdering van
het actief te hebben vastgesteld, doch op grond dat verweerders over het nodige belang,
resp. de nodige hoedanigheid beschikken om een vordering in te stellen, gesteund op de
vermelding in hun dagvaardingen “dat ‘het actief van het faillissement aldus werd verminderd met (…)’” en de reden dat ze “hoe dan ook (daarover beschikken) om schadevergoeding te benaarstigen voor elke fout die het actief heeft aangetast”.
Het onderdeel lijkt me dus, in zoverre, d.i. wat die ontvankelijkheid betreft, feitelijke
grondslag te missen.
3. Wat de gegrondheid van de vordering betreft werd, volgens dit onderdeel, het begrip
collectief nadeel als vergoedbare schade miskend omdat eisers veroordeeld werden tot betaling van voormelde en in de akten van kapitaalsverhoging(en) in die vennootschap(pen)
als ingebrachte speciën vermelde bedragen, zonder de bijkomende vaststelling van een
verhoging van enig passief-element of vermindering van enig actief-element. Het arrest
stelt namelijk vast dat het actief niet verhoogd werd. Dit is volgens het onderdeel geen
wegens collectief nadeel vergoedbare schade.
Het Hof heeft, in zijn arrest van 5 december 1997 6, zijn constante en meer dan een
eeuw oude rechtspraak bevestigend7, de algemene opdracht van de curator als volgt
omschreven: hij bestaat erin de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het
opgebrachte geld te verdelen; wanneer de curator namens de massa in rechte optreedt,
oefent hij de gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit, maar niet hun
individuele rechten, zelfs wanneer die individuele rechten zouden zijn samengevoegd; de
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
vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt8; wegens de schade die aldus is
veroorzaakt aan de massa van de goederen en rechten die het gemeenschappelijk pand van
de schuldeisers vormen, is die fout de oorzaak van een ‘collectief nadeel’ voor die
schuldeisers en krenkt ze de rechten die zij, gelet op de aard ervan, gemeen hebben.
Al deze vragen betreffende de opdracht van de curator, de aard van de
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers en de afbakening van hun respectieve
vorderingsrechten wegens collectief dan wel individueel nadeel hebben dus in deze
langzaam opgebouwde rechtspraak een antwoord gevonden na een uitvoerige ontleding in
6 A.R. C.96.0306.N, nr. 532, met concl. A.G. SPREUTELS, in Bull., 1997
7 Cass., 20 juni 1968, Bull., 1968, 1209; 8 april 1976, ibid., 881; 12 februari 1981, A.C., 1980-81, nr.
347, met concl. A.G. DECLERCQ in Bull, 1981, 639 en 2 maart 1995, A.R. C.93.0094.F, nr. 127, met
concl. toenmalig A.G. LIEKENDAEL, in Bull.
8 Ook de tweede kamer omschrijft het mandaat van de curator op dezelfde wijze: Cass., 19 oktober
1999, A.R. P.98.1102.N, nr. 544.
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de eraan voorafgaande conclusies van het openbaar ministerie9. Deze problemen werden
ook diepgaand ontleed door de rechtsleer, hoofdzakelijk in kritische noten onder het
voormelde arrest van 5 december 199710. Ook al betwisten sommigen zijn monopolie
dienaangaande, het komt de curator toe een vordering in rechte in te stellen tegen een
derde, aansprakelijk voor een fout die een collectief nadeel heeft veroorzaakt.
Terwijl dus evenmin nog een verschil gemaakt wordt tussen vermindering van het
actief en vermeerdering van het passief, is de enige vraag die thans door het onderdeel
gesteld wordt of de foutieve niet-verhoging van het actief kan gelijkgesteld worden met
de vermindering ervan en dus ook dat collectief nadeel kan veroorzaken en, derhalve, of
dit laatste begrip door het arrest werd miskend.
4. Een bijzonder probleem dat door dit onderdeel gesteld wordt is dat het ook de beoordeling van de gegrondheid van de aanspraak van de curator aanvecht, terwijl, in de precedenten, centraal staan: het belang en de hoedanigheid van de curator om in rechte, ter uitoefening van de collectieve rechten van de schuldeisers, op te treden, dit zijn de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van zijn vordering, hoewel men er niet omheen kan dat
elementen ten gronde - zoals: gaat het over een vordering wegens vermindering van actief
dan wel wegens vermeerdering van passief; hebben individuele schuldeisers geen eigen
schade? – ontegensprekelijk de beoordeling van die ontvankelijkheid determineren. Men
kan natuurlijk zeggen dat men, om te beoordelen of het de curator wel toekomt een dergelijke rechtsvordering in te stellen, daarbij eigenlijk alleen het voorwerp van de vordering
onderzoekt.
Terwijl het (tweede) middel toen werd afgeleid uit de schending, behalve van de
Faillissementswet en de Vennootschappenwet, van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, doch niet van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek
(die te dezen door het onderdeel wel uitdrukkelijk als geschonden werden aangewezen),
heeft het arrest van 12 februari 198111 geoordeeld dat de individuele fout van een
schuldeiser en het gevolg daarvan op zijn rechten in de massa geen beletsel kan vormen
voor de ontvankelijkheid van de vordering die de curator namens de massa instelt en dat
het bestreden arrest zijn beslissing tot onbevoegdverklaring (in de oorspronkelijke,
Franse, tekst: déclarer sans qualité) van de curator(en) om namens de massa van
schuldeisers in rechte op te treden, niet wettelijk heeft verantwoord.
Terwijl het (tweede) middel evenmin schending van de artikelen 17 en 18 van het
Gerechtelijk Wetboek aanvoerde, besliste het arrest van 2 maart 199512 dat, door de
vordering van de curator ontvankelijk te verklaren, hoewel zijn rechtsvordering geen
uitvoering vormt van gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers, het bestreden
arrest de aangewezen wetsbepalingen (houdende materieel recht) had geschonden.
Het middel dat ook, “voor zover nodig”, schending van artikel 17 van het Gerechtelijk
9 Zie de voetnoten 6 en 7.
10 Noten van: F. MOURLON BEERNAERT, « La recevabilité de l’action en responsabilité, intentée contre
un tiers par le curateur d’une faillite, en réparation du préjudice collectief causé à la masse des créanciers », T.B.H., 1998, 508-522; J. VANANROYE, « Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde », T.R.V., 1998, 270-284 en TH. BOSLY,
« Préjudice collectif ou individuel: un modèle adéquat pour délimiter les pouvoirs du curateur et des
créanciers d’agir en responsabilité contre un tiers? », R.C.J.B., 2000, 27-58. Zie ook: P. COPPENS en F.
T’KINT, “Examen de jurisprudence (1991 à 1996), Les faillites, les concordats et les privilèges”,
R.C.J.B., 1997, 180, n° 18 en 249, n° 63; J. VANANROYE, “Collectieve schade in het faillissement, in
het bijzonder bij aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en –handhaving”, T.R.V.,
1999, 152-170 en L. CORNELIS, “Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidvordering van de curator”, in Lib. Am. Yvette Merchiers, Die Keure, Brugge, 2001, 61-85.
11 Zie voetnoot 7.
12 Ibid.
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Wetboek aanvoerde, werd door het arrest van 5 december 199713 op volgende gronden
aangenomen: het (bestreden) arrest heeft de rechtsvordering van de curatoren ontvankelijk
maar niet gegrond verklaard; die beslissing komt erop neer de rechtsvordering van de
curatoren niet ontvankelijk te verklaren door hun de hoedanigheid te ontzeggen om in de
zaak in rechte op te treden; (wegens de miskenning van de ook uit de precedenten
overgenomen rechtsregels) heeft het bestreden arrest zijn beslissing waarbij het de
vordering van de curatoren verwerpt niet naar recht verantwoord (zodat het middel
gegrond is).
Uit dit alles moet worden afgeleid dat niet zozeer het onderscheid tussen
ontvankelijkheid en gegrondheid van de vordering van de curator maar wel diens
wettelijke opdracht en zijn daaruit afgeleid mandaat (ad litem) te dezen beslissend is en
dat dit laatste zelf bepaald wordt door het voorwerp van die vordering. Of nog: het is de
rechtspositie14 van de curator die van belang is. Hoe dan ook, de veelal theoretische
beschouwingen omtrent dat onderscheid lijken me in deze zaak evenmin aan de orde
omdat, zoals hoger reeds gesteld, de kritiek op het arrest, in zoverre ze de beslissing over
de ontvankelijkheid betreft, feitelijke grondslag mist. Deze kritiek moet dus alleen nog
beoordeeld worden in zoverre ze op het effectief toekennen van schadevergoeding aan de
curatoren, qualitate qua, betrekking heeft.
5. Zodra - nadat de rechtsfiguur van de ‘vertegenwoordiging’ van de schuldeisers en/of
van de gefailleerde, door de curator, verlaten werd – aanvaard is dat de curator een “wettelijk” mandaat heeft, moet dat mandaat uiteraard gestalte krijgen, formeel (of processueel), door hem, op grond daarvan, toegang te verlenen tot de rechter (wat te dezen dus gebeurde, zonder dat de kritiek daarop doel treft), inhoudelijk door terug te grijpen naar de
oorsprong van ’s Hofs’ opvatting, een soort ‘retour aux sources’, waaraan gelukkig ook de
rechtsleer15 niet ten onrechte – mits het hierna verantwoord voorbehoud – herinnert. Procureur-generaal Faider concludeerde als volgt voor Cass. 1 juni 187616: “La recevabilité
du curateur se fonde donc ici (d.i. inzake een pauliana) à la fois sur sa qualité même, en
tant qu’organe d’une masse de créanciers dont il exprime et dirige les droits, et sur la nature de la revendication spéciale qu’il exerce aux termes de dispositions législatives qui
ont un objet et un but déterminés, à savoir: tous droits saufs, le patrimoine (…), frauduleusement diminué, judiciairement reconstitué (…) qui formait dans son tout un gage reconnu par la loi.” Dat was de geest van de oude (toepasselijke) wet.
Dit is niet anders in de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997. De
hersamenstelling van het vermogen van de gefailleerde (overeenkomstig Titel I,
Hoofdstuk II,: de artikelen 16 t.e.m. 26) behoort inderdaad ook tot de wettelijke opdracht
van de curator (thans omschreven in het Hoofdstuk III, Afdeling 2: de artikelen 38 t.e.m.
61). Maar dit is niet zijn enige opdracht en dus niet de enige grondslag die hem de
toegang tot de rechter biedt, zoals dat in een poging om de bevoegdheid van de curator te
gronden is voorgesteld17. Hij moet ook onverwijld beslissen of hij de bestaande
overeenkomsten die gesloten zijn met de gefailleerde al dan niet verder uitvoert (art. 46
van voormelde wet) en kan, in de wettelijke voorwaarden, door de rechtbank, o.m. op zijn
verzoek, gemachtigd worden de handelsverrichtingen van de gefailleerde voort te zetten
(art. 47). Hij kan ook beroep doen op diens hulp (art. 59).
Wat derhalve de invulling van het mandaat van de curator en dus meer bepaald het
13 Zie voetnoot 6.
14 Zie I. VEROUGSTRAETE, “Knelpunten van het faillissementsrecht”, in: Actuele problemen van
handels-, economisch en financieel recht (P.U.C. W. Delva), Eds. M. STORME, S. FRÉDÉRICQ en H.
SWENNEN, 1986, 596-598, nrs. 37-39.
15 TH. BOSLY, l.c., 54.
16 Pas., 1876, I, 298.
17 TH. BOSLY, l.c., 55.
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voorwerp van zijn vorderingsrecht betreft, namelijk de gemene schade of het collectief
nadeel (de gegrondheid, volgens het onderdeel), is, in de leer van het Hof, dit begrip
inderdaad ruim omschreven en “moet deze leer nog getoetst worden aan een aantal
concrete toestanden en betwistingen om er de juiste grenzen van te onderkennen”18. Deze
zaak biedt daartoe een uitstekende gelegenheid. En die gevestigde leer lijkt me ook hier
toegepast te kunnen worden: er is ook schade veroorzaakt aan de massa van de goederen
en rechten, die het gemeenschappelijk pand van de schuldeisers van een failliete
vennootschap vormen, d.i. dus een collectief nadeel, als door de fout van een derde het
vermogen van die vennootschap niet kan worden samengesteld of groter wordt
voorgesteld dan het in werkelijkheid is (en dus een schijn van kredietwaardigheid werd
verwekt), waardoor afbreuk gedaan wordt aan het rechtmatig vertrouwen van de
schuldeisers om met de vennootschap nog verbintenissen aan te gaan en nopens hun
verhaalsrechten op dat vermogen. Dat enkel de schuldeisers die na het “fictief krediet”
contracteerden zouden misleid zijn en aldus slechts individuele schade ontstond, is vrij
theoretisch en niet afdoend te ventileren. De relevantie van het begrip collectieve schade
werd in twijfel getrokken, op grond dat de curator te dezen de
aansprakelijkheidsvordering van de gefailleerde uitoefent19. De kernvraag lijkt dus te zijn
of de onmogelijkheid het vermogen van de failliete vennootschap samen te stellen een aan
de schuldeisers gemeenschappelijke schade heeft doen ontstaan, dan wel een schade van
de gefailleerde zelf is.
Maar eigenlijk maakt het geen wezenlijk verschil uit of de fout een collectief nadeel
voor de schuldeisers dan wel een aantasting van het vermogen van de gefailleerde
veroorzaakt. Behoudens dat de curator noch de ene noch de andere vertegenwoordigt en
de vraag dus niet eens rijst voor wie hij dan wel optreedt, is dat vermogen, waarover de
gefailleerde krachtens de Faillissementswet zelf (voorheen art. 444, thans art. 16) niet
meer kan beschikken, het gemeenschappelijk onderpand van de (gewone) schuldeisers en
is dus alleen een en hetzelfde vermogen aangetast. Of, bij het herstel van deze aantasting,
de belangen van de gefailleerde zelf, dan wel die van de schuldeisers gediend worden is
uiteindelijk niet relevant. Wel essentieel is dat, doordat het kapitaal van de vennootschap
niet verhoogd werd hoewel aan de schuldeisers wel een dusdanig hoger
vermogensbestanddeel werd voorgesteld, waarop ze hun rechten konden afstemmen, het
actief over een groter aantal schuldeisers verdeeld wordt en het hen uit te keren dividend
dus verminderd wordt. De vermogensschade wordt eerst door de (vennootschap als)
schuldenaar geleden, terwijl de individuele schuldeisers slechts vergoeding voor de zgn.
“weerkaatsingsschade” kunnen vorderen als de vennootschap de vergoeding van haar
schade niet kan bekomen20. Aldus bekeken ontstaat wel een “gemeenschappelijke
schade”, die bestaat in “de aantasting van de oorspronkelijke geschiktheid van de massa
om een hoger dividend te ontvangen indien de fout niet was begaan”21. Door de
schadevergoeding terug in de boedel te brengen wordt het onderpand van de schuldeisers
opnieuw samengesteld en hun dividend dus verhoogd.
Het bestreden arrest stelt vast dat, door het plegen van strafbare feiten, “een
kapitaalsverhoging door inbreng in geld is voorgewend, terwijl er in werkelijkheid geen
kapitaalsverhoging is gerealiseerd” en oordeelt dat, zonder deze fout, “in het actief
effectief 28.5 miljoen frank, respectievelijk 5 miljoen frank meer aanwezig (zou) zijn
geweest” zodat hierdoor de schade voor de boedel “gelijk is aan het bedrag aan speciën
18 I. Verougstraete, l.c., nr. 38.
19 L. CORNELIS, l.c., 75-78, nrs. 22-27.
20 L. CORNELIS, l.c., 67-68, nr. 10.
21 Volgens de formule van stafhouder L. MATRAY, « Le principe d’égalité des créanciers dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation,in: Les créanciers et le droit de la faillite », C.D.V.D.A.,
1983, 56, overgenomen door A.G. SPREUTELS in zijn conclusie voor Cass., 5 december 1997, l.c. 1362,
nr. 11.
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dat valselijk voorgewend werd als dusdanig ingebracht te zijn”, zodat de curatoren
gerechtigd zijn hiervoor schadevergoeding te vorderen. Deze beslissing lijkt me, ten
aanzien van de uiteengezette rechtsregels, volkomen verantwoord.
Het onderdeel kan dus, in zoverre, niet aangenomen worden.
6. (...)
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. C.00.0476.N – C.00.0477.N)

I. Bestreden beslissingen
De cassatieberoepen C.00.0476.N en C.00.0477.N zijn gericht tegen hetzelfde
arrest, op 14 juni 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Zij dienen te worden gevoegd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De appèlrechters hebben de feiten als volgt samengevat :
"A.
Bij overeenkomst van 8 juli 1983, waarvan met bijvoegsel van 15 september
1983 in gemeen akkoord de uitvoering wordt uitgesteld tot 3 oktober 1983, worden door zekere H.D., zich sterk makend voor alle andere aandeelhouders, alle
aandelen van de NV Home Development (NV 'H.D.M.') verkocht aan de NV Panowag tegen de prijs van 3 miljoen frank.
Op dezelfde datum van 8 juli 1983 draagt H. D. zijn lopende rekening bij de
NV H.D.M. over aan J. D. Deze lopende rekening bedraagt volgens het akkoord
36.824.352 BEF in nadeel van de NV H.D.M. Enige vergoeding voor de overdracht wordt niet bepaald. Uit de verklaring van H. D. van 29 januari 1985 in het
strafdossier blijkt dat er desbetreffend ook niets is betaald geworden door J. D.
Op 3 oktober 1983 wordt een 'tweede bijvoegsel' bij de overeenkomst van 8
juli 1983 opgemaakt, waarbij het volgende bedongen wordt :
'De heer J.D. verbindt er zich toe deze overgedragen lopende rekening niet op
te vragen zolang de financiële situatie van de vennootschap H.D.M. het niet toelaat'.
Uit de voorgelegde stukken en uit de verklaringen neergelegd in het strafdossier, meer bepaald deze van Y. G., directeur van de NV BBL, zetel Kortrijk-Roeselare, afgelegd op 21 maart 1985, blijkt dat de NV BBL zonder geschrift en
zonder waarborgen een lening van 33,5 miljoen frank heeft toegestaan aan de
NV H.D.M. (NV Panorob). Desbetreffend zij aangestipt wat Y. G. in voormelde
verklaring bevestigt :
'Gezien de aard van het gevraagd krediet, namelijk omzetting van schuldvordering in kapitaal en het kortstondig karakter van het krediet en tenslotte het ver-
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trouwen in zaakvoerder D. werd het krediet zonder schriftelijke overeenkomst
toegestaan, in gemeenschappelijk akkoord tussen kredietnemer en kredietgever'.
Uit de desbetreffend door de curatoren voorgelegde rekeninguittreksels blijkt
verder het volgende :
- onder vermelding van 'loketcheques' onder valuta van 4 oktober 1983 wordt
33.500.000 BEF afgetrokken van bankrekening 385-0451241-60; deze rekening
op naam van de NV H.D.M. is totaal nieuw en staat hiermee op datum van 5 oktober 1983 voor 33.500.000 BEF negatief; hiermee betaalt de NV H.D.M. de lopende rekening van J. D. (overgenomen van H. D.);
- op naam van J. D. worden twee stortingen verricht, namelijk ad 5.000.000
BEF op rekening 385-0451237-56 ten nadele van NV H.D.M. 'kapitaalsverhoging' en ad 28.500.000 BEF op rekening 385-0451238-57 ten nadele van NV Panowag 'kapitaalsverhoging'; beide rekeninguittreksels respectievelijk bijlagen
vermelden valuta 3 oktober 1983 en als datum creditering (datum rekeninguittreksel ?) 30 september 1983.
Met notariële akten van 3 oktober 1983 wordt het maatschappelijk kapitaal van
de NV Panorob (voordien NV Home Development - H.D.M.) verhoogd met 5
miljoen frank en dit van de NV Panowag met 28,5 miljoen BEF en telkenmale
genoteerd als inbreng door speciën. Hiertoe zijn de rekeninguittreksels voormeld
met respectievelijk 5 en 28,65 miljoen BEF voorgelegd aan de instrumenterende
notaris.
Zoals blijkt uit de door de curatele verder voorgelegde rekeninguittreksels is er
met valuta 3 oktober 1993 28.500.000 BEF gedebiteerd van de rekening op naam
van de NV Panowag ten voordele van de NV H.D.M. op haar rekening 3850451241-60 en met zelfde valutadatum 5.000.000 BEF gedebiteerd van de rekening 385-0451237-56 ten voordele van rekening 385-0451241-60 (beide op
naam van de NV Home Development - Panorob). Hiermee is het 'aanvankelijk'
negatief saldo van 33,5 miljoen BEF gesaldeerd. Er zij aangestipt dat de valutadatum voor deze 'terugstortingen' ad 5 en 28,5 miljoen BEF 5 oktober 1983 is.
Uit de verklaringen in het strafdossier blijkt dat er bij voormelde 'transacties'
geen sprake is geweest van enig geld in speciën; meer nog, het geld is alsdusdanig nooit effectief beschikbaar geweest (zie onder meer verklaringen van I. V.
van 26 februari 1985 en Y. G. van 21 maart 1985 die de afwezigheid van contant
geld en de onbeschikbaarheid van het geld bevestigen; E. D. van 18 februari
1985 bevestigt de afwezigheid van kontant geld).
B.
Op 1 juni 1984 worden zowel de NV Panowag als de NV Panorob (NV Home
Development) in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.
C.
Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van 11 september 1989, waartegen
het cassatieberoep is afgewezen bij arrest van 16 april 1991, zijn J. D., P. V. en
Y. G. veroordeeld om als daders met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te
schaden valsheid te hebben gepleegd onder meer door met het oogmerk een ka-
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pitaalsverhoging voor te wenden, hoewel in werkelijkheid het kapitaal niet werd
verhoogd bij de NV Panowag respectievelijk bij de NV Panorob, fictieve stukken opgemaakt te hebben, zijnde te Kortrijk de beide notariële akten van 3 oktober 1983 houdende respectieve verslagen van de buitengewone algemene vergaderingen van de voormelde vennootschappen, waarbij het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met respectievelijk 28,5 miljoen BEF en 5 miljoen BEF.
In hoofde van J. D. en P. V. is bovendien de tenlastelegging van het gebruik
van de valse akten weerhouden.
Aan de curatele werd een provisie van 1 BEF toegekend lastens J. D., P. V. en
Y. G. die tot betaling ervan solidair zijn veroordeeld".
IV. Middel
A. In de zaak C.00.0476.N
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1382, 1383, 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8, 9, 12, 13 en 14 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 (Boek
III, Titel XVIII van het Burgerlijk Wetboek);
- de artikelen 444, 445, 446, 447, 448, 477, 479, 487 en 528 van de Faillissementswet
van 18 april 1851 (Boek III van het Wetboek van Koophandel);
- voor zoveel als nodig de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 en 99 van de nieuwe
Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond, de vordering
van de verweerders ontvankelijk en gegrond en veroordeelt eiseres, in solidum met de in
gemeen en bindendverklaring opgeroepen partijen tot betaling aan de verweerders in hun
hoedanigheid van curatoren over het faillissement van de NV Panorob en over het faillissement van de NV Panowag, van het bedrag van 5.000.000 BEF, meer intrest en 85.000
BEF meer intrest respectievelijk van het bedrag van 28.500.000 BEF meer intresten en
345.000 BEF meer intrest. Het bestreden arrest besluit hiertoe na te hebben aangenomen
dat de curatoren over de vereiste hoedanigheid en belang beschikten om hun vordering tot
schadevergoeding in te stellen, enerzijds, en na te hebben aangenomen dat de schade aan
het actief van de failliete boedels in oorzakelijk verband stond met de valse kapitaalsverhogingen en bestond in het feit dat het actief niet met de beweerdelijk ingebrachte geldsommen werd vermeerderd en in de nutteloze notariskosten, anderzijds. Het bestreden arrest motiveert zijn beslissing tot ontvankelijkheid en gegrondheid van de vorderingen van
de verweerders als volgt :
"I.
(...)
B. Hoedanigheid van de curatoren, verweerders q.q.
De curatoren vorderen schadevergoeding voor de vermindering van het actief ten gevolge van onrechtmatige daad. Zij eindigen de respectieve dagvaardingen met de overweging dat 'het actief van het faillissement aldus werd verminderd met (...)'. Tot dergelijke
vordering beschikken zij als curatoren stellig over het nodige belang respectievelijk hoedanigheid.
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De curator beschikt hoe dan ook over de nodige hoedanigheid om schadevergoeding te
benaarstigen voor elke fout die het actief heeft aangetast.
Of op het ogenblik van de gelaakte daad het passief hoger of lager is dan het actief, is
totaal irrelevant.
De overwegingen vanwege de NV BBL dat de curator slechts ingeval van vermindering
van het netto-actief over een vorderingsrecht zou kunnen beschikken, zijn totaal naast de
kwestie".
(arrest, p. 10-11, sub B)
"II.
(...)
"B.
(...)
c.
De curatoren kunnen in hun hoedanigheid van curatoren van de respectieve faillissementen NV Panowag en NV Panorob aanspraak maken op vergoeding van de schade die
de voormelde fout heeft veroorzaakt, met name in zoverre hierdoor het actief is verminderd.
Mocht er bij de kapitaalsverhogingen een effectieve geldinbreng zijn geweest van respectievelijk 28,5 miljoen BEF en 5 miljoen BEF en bijgevolg niet zijn overgegaan tot het
door de strafrechter gesanctioneerde systeem van kortstondig krediet en onwezenlijk snel
op mekaar volgende betalingen c.q. compensaties waarbij het geld -zoals bedoeld door J.
D. en P. V.- nooit op een werkelijke wijze is binnengebracht in de vennootschappen, zou
er in het actief ook effectief 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen BEF meer aanwezig zijn geweest. Zonder de valsheid zou immers het bij de kapitaalsverhoging theoretisch
verhoogde eigen vermogen ook daadwerkelijk hebben beantwoord aan een met 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen BEF verhoogd actief.
Het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade die gelijk is aan de
bedragen waaromtrent er geen effectieve geldinbreng is geweest, staat bijgevolg vast.
1.
Wat de NV Panowag betreft :
28,5 miljoen BEF zou daadwerkelijk zijn binnen gekomen in de middelen zonder de
stratagème van de hierboven onwezenlijk snel op mekaar volgende betalingen en compensaties, precies uitgevoerd met de bedoeling nooit 28,5 miljoen BEF effectief in geld bij de
activa van de NV Panowag te voegen.
Het verweer van de respectieve verweerders dat de lening van 28,5 miljoen BEF door
de NV Panowag aan de NV Panorob door de laatstgenoemde is terugbetaald door leveringen, is irrelevant. Immers : mocht, ingeval van effectieve geldinbreng van 28,5 miljoen
BEF, de NV Panowag -bij hypothese- daarop 28,5 miljoen BEF hebben uitgeleend aan de
NV Panorob (om de NV Panorob in staat te stellen de rekening-courant van J. D. terug te
betalen), zou -bij hypothese- de NV Panorob die hebben terugbetaald met leveranciers,
waarbij per slot van alle rekeningen er effectief ook 28,5 miljoen BEF meer zou aanwezig
zijn geweest in de activa van de NV Panowag dan thans. Door de valsheid is er effectief
geen frank binnengebracht bij de NV Panowag en heeft de NV Panowag, om 28,5 miljoen
BEF uit te lenen aan de NV Panorob, dienen te putten uit eigen middelen die door de gelaakte kapitaalsverhoging identiek zijn gebleven en geenszins zijn verhoogd.
De opmerking vanwege J. D. dat hij hiermee nogmaals 28,5 miljoen BEF dient te betalen, is niet ernstig. J. D. heeft de inbreng van zijn waardeloze schuldvordering willen vermommen als een effectieve geldinbreng. Hij vergeet te vermelden dat hij de rekening-
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courant van H. D. overgenomen heeft voor 0 BEF. Het vermogen van de NV H.D.M. (Panorob) was immers negatief en de NV H.D.M. kon de rekening-courant niet terugbetalen.
2.
Wat de NV Panorob betreft :
5 miljoen BEF zou daadwerkelijk zijn binnen gekomen in de middelen zonder de stratagème van de hierboven onwezenlijk snel op mekaar volgende betalingen en compensaties, precies verricht met de bedoeling nooit 5 miljoen BEF effectief in geld bij de activa
van de NV Panorob te voegen.
Het verweer van appellanten dat, indien -zoals in casu- er wordt aangenomen dat er
geen effectieve geldinbreng is geweest er in feite toch een inbreng van een schuldvordering is verricht, met name voor 5 miljoen BEF vordering tegenover de vennootschap
waarin werd ingebracht, zodat er geen schade zou zijn, kan niet gevolgd worden.
Immers, wat als onrechtmatige daad wordt aangezien, is het met bedrieglijk opzet voorwenden van een effectieve geldinbreng, bijgevolg het voorwenden van een daadwerkelijk
binnenbrengen van speciën in de vennootschap, terwijl het nooit de bedoeling was de
geldmiddelen ook maar met één frank daadwerkelijk te verhogen en er daadwerkelijk ook
nooit één frank is binnengebracht. De schade voor het actief is dan ook gelijk aan het bedrag van speciën dat valselijk voorgewend werd als dusdanig ingebracht te zijn.
d.
(...)".
(arrest, p. 14-17, sub B.)
"C.
a.
De NV B.B.L. was geen partij in de strafprocedure. De vaststellingen dat haar directeur
medebeklaagde was, dat een kaderlid de openbare terechtzittingen in de strafprocedure
heeft gevolgd en dat bepaalde raadslieden van de NV B.B.L. eveneens raadslieden waren
van haar directeur, brengen niet met zich mee dat de NV B.B.L. geacht dient te worden
geen derde te zijn geweest en gebleven in de strafprocedure.
Met toepassing van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens
dient aan haar de mogelijkheid te worden gegeven de conclusies en vaststellingen van de
strafrechter te weerleggen.
In deze weerlegging slaagt de NV B.B.L. evenwel niet. Integendeel. Het hof dient
evenzeer ten aanzien van de NV B.B.L. te besluiten dat de hiervoren omschreven strategie
bestaande uit het in ijltempo opzetten van een lening (door de NV B.B.L. aan de NV
H.D.M. (NV Panorob)), de uitbetaling van de rekening-courant (door de NV H.D.M. aan
J. D.), de storting op rekeningen ten behoeve van de kapitaalsverhoging, de lening van de
NV Panowag aan de NV Panorob en uiteindelijk de terugbetaling van de lening door de
NV Panorob aan de NV B.B.L. geleid heeft tot de afwezigheid van een werkelijke inbreng, zodat de notariële akten van 3 oktober 1983 die een kapitaalsverhoging vermeldden door effectieve geldinbreng inhoudelijk fictief en derhalve vals waren. Er zij in dit
verband vastgesteld dat er op de rekening van de NV H.D.M. , niettegenstaande alle voormelde betalingen en stortingen, er voor 33,5 miljoen BEF slechts één dag verschil is in
valutadatum van negatief naar saldering.
Een en ander is gebeurd met bedrieglijk inzicht met name om de wettelijk dwingend
opgelegde verplichting van bedrijfsrevisoraal verslag bij inbreng in natura - waaronder de
inbreng van een schuldvordering ook valt- te ontduiken en om - minstens waar het de NV
Panowag betreft- gebruik te maken van de voordelen van de 'wet Cooremans-Declercq'.
(...)
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Aldus staat de fout vast. Aan de totstandkoming met bedrieglijk opzet van de valsheid
van de notariële akte van 3 oktober 1983 heeft Y. G. meegewerkt zowel in haar conceptie
als in de concrete uitwerking in de strategie daartoe.
(...)
Aldus zijn de voorwaarden voor toepassing van artikel 1384, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek vervuld en dient de NV B.B.L. als aansteller in te staan voor de schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van haar aangestelde.
b.
Waar de fout van Y. G. en het principe van gehoudenheid van de NV B.B.L. voor de
schade die daardoor is veroorzaakt vaststaan, dient het oorzakelijk verband met de schade
zoals gevorderd door de curatoren te worden onderzocht.
Als aansteller van diegene die onmisbare hulp voor de totstandkoming van de valsheid
heeft verleend, is de NV B.B.L. voor dezelfde schadebedragen gehouden als J. D. en P.
V.. Immers, de onrechtmatige daad die Y. G. heeft gepleegd, is het verlenen van onmisbare hulp bij het (met) bedrieglijk opzet voorwenden van een effectieve geldinbreng, bijgevolg het voorwenden van een daadwerkelijk binnenbrengen van speciën in de vennootschappen, terwijl het nooit de bedoeling was geldmiddelen ook maar met één BEF daadwerkelijk te verhogen. De schade voor het actief is dan ook gelijk aan het bedrag van speciën dat valselijk voorgewend werd daadwerkelijk ingebracht te zijn.
Hiertoe zij er verder verwezen naar wat hierboven is overwogen onder punt B.c. met
betrekking tot J. D. en P. V..
De eerste rechter heeft dan ook terecht de NV B.B.L. samen met J. D. en P. V. in solidum veroordeeld tot de respectieve bedragen en intresten aan de curatoren in hun respectieve hoedanigheid".
(arrest, p. 17-20, sub c.)
"D
a.
De uitbreiding van de vordering vanwege de curatoren dient te worden ingewilligd onder voorbehoud van wat volgt.
De notariskosten voor de kapitaalsverhogingen bedragen voor de NV Panowag 351.640
BEF en voor de NV Panorob 91.450 BEF, zijn voor de vennootschappen verloren uitgaven ten gevolge van de valsheid van de respectieve akten. Ten aanzien van J. D. en P. V.
staat een en ander reeds vast krachtens het gezag van gewijsde van het arrest van 11 september 1989.
Ten aanzien van de NV B.B.L. zij er overwogen dat de notariële akten 'normaal' tot
doel hadden een effectieve verhoging van de activa via een vermeerdering van de geldmiddelen ad 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen BEF te bevestigen. Waar deze
akten ter zake van dergelijke effectieve inbreng van geld vals blijken te zijn, zijn zij alsdusdanig van generlei waarde en zijn de ervoor gemaakte kosten nutteloos geweest.
Uit het attest van notaris B. van 23 september 1996 (stuk nr. 14, dossier curatele) blijkt
niet dat de 6.450 BEF als saldo kosten kapitaalsverhoging voor de NV Panorob zouden
zijn betaald; er staat geen enkele datum vermeld.
Het gevorderde bedrag van 91.450 BEF dient bijgevolg verminderd te worden tot
85.000 BEF. Anderzijds blijkt het saldo voor de kosten van kapitaalsverhoging voor de
NV Panowag ad 6.640 BEF slechts betaald te zijn op 10 februari 1984, zodat slechts vanaf die datum op dit saldo intrest kan worden gevorderd".
(arrest, p. 20-21, sub D).
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Grieven
1. Eerste onderdeel
Uit de artikelen 444, 445, 446, 447, 448, 477, 479, 487 en 528 van de Faillissementswet
van 18 april 1851 (de artikelen 16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 en 99 van de nieuwe Faillissementswet van 8 augustus 1997) blijkt dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de activa van de gefailleerde te gelde te maken en het opgebrachte geld te verdelen.
De curator, wanneer hij namens de boedel in rechte optreedt, oefent de gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers uit.
De gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers hebben betrekking op de goederen die overeenkomstig de artikelen 7, 8, 9, 12, 13 en 14 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 het gemeenschappelijk onderpand van alle schuldeisers vormen. Deze boedel van goederen en rechten lijdt schade (collectief nadeel) wanneer het passief van het
faillissement vermeerderd of het actief ervan verminderd wordt.
De curator kan bijgevolg slechts een ontvankelijke en gegronde vordering tot schadevergoeding instellen indien het actief van het faillissement is verminderd of het passief ervan is vermeerderd. Een enkele niet-vermeerdering van het actief volstaat hiertoe niet nu
dit geen collectieve schade uitmaakt die krachtens de artikelen 1382, 1383 en 1384 van
het Burgerlijk Wetboek vergoedbaar is.
Het bestreden arrest gaat bij de beoordeling van de hoedanigheid en het belang van de
curatoren er principieel van uit dat de curatoren schadevergoeding kunnen vragen inzoverre het actief van de failliete boedels is verminderd. Het stelt bij de concrete beoordeling van de schadelijke gevolgen van de vals bevonden kapitaalsverhogingen echter geen
vermindering van het actief noch een verhoging van het passief vast, doch wel een nietverhoging van het actief. Het arrest stelt immers dat 'mocht er bij de kapitaalsverhogingen
een effectieve geldinbreng zijn geweest van respectievelijk 28,5 miljoen BEF en 5 miljoen BEF (...) er in het actief ook effectief 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen
BEF méér aanwezig zou zijn geweest' en dat 'zonder de valsheid het bij de kapitaalsverhoging theoretisch verhoogde eigen vermogen ook daadwerkelijk zou hebben beantwoord
aan een met 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen BEF verhoogd actief" (p.15, sub
c, tweede alinea) en dat 'door de valsheid er effectief geen frank is binnengebracht bij de
NV Panowag (wiens eigen middelen) identiek zijn gebleven en geenszins zijn verhoogd'
(p. 16, sub 1, tweede alinea, laatste zin) (zie ook p. 20, tweede alinea). Het arrest bepaalt
deze schade aan het actief op het bedrag in speciën dat volgens de vals bevonden akten
van kapitaalsverhoging in de vennootschappen zou zijn ingebracht (p. 16, eerste alinea) en
p. 17, tweede alinea en p. 20, eerste alinea, laatste zin).
Het bestreden arrest besluit bijgevolg met miskenning van het begrip van het collectief
nadeel als vergoedbare schade (vervat in de artikelen 7 tot en met 9, 12 tot en met 14 Hypotheek en 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek) tot de gegrondheid van de
vorderingen van de verweerders inzoverre strekkende tot veroordeling van eiseres in haar
hoedanigheid van aansteller van de bankdirecteur te Kortrijk (artikel 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek) tot betaling van de in de akten van kapitaalsverhoging als ingebrachte speciën vermelde bedragen op grond van de enkele vaststelling van niet-vermeerdering van het actief van de failliete vennootschappen ten belope van de bedragen die volgens de vals bevonden akten zouden zijn ingebracht, zonder bijkomende vaststelling van
een verhoging van enig passief-element of vermindering van enig actief-element (schending van de artikelen 1382, 1383, 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 7, 8, 9, 12, 13 en 14 van de Hypotheekwet van 16 december 1851). Het bestreden
arrest besluit ook met miskenning van de wettelijke opdracht van de curator (vervat in de
artikelen 444 tot en met 448, 477, 479, 487 en 528 oude Faillissementswet, 16 tot en met
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20, 49, 51, 57 en 99 nieuwe Faillissementswet) en van de wettelijke vereiste van hoedanigheid en belang (vervat in de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek) tot de
ontvankelijkheid van de vorderingen van de verweerders na als schade de enkele niet-vermeerdering van het actief te hebben vastgesteld (schending van de artikelen 17 en 18 van
het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 444, 445, 446, 477, 448, 477, 479, 487 en
582 van de Faillissementswet van 18 april 1851 en voor zoveel als nodig van de artikelen
16, 17, 18, 19, 20, 49, 51, 57 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
(...)
B. In de zaak C.00.0477.N
(...)

V. Beslissing van het Hof
A. In de zaak C.00.0476.N
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest, bij de beoordeling van de hoedanigheid
en het belang van de verweerders, besluit tot de ontvankelijkheid van hun vorderingen, niet, zoals het onderdeel aanvoert, na als schade de enkele niet-vermeerdering van het actief te hebben vastgesteld, doch op grond dat zij over het nodige
belang en de nodige hoedanigheid beschikken om een vordering in te stellen, gesteund op de vermelding in hun dagvaardingen "dat 'het actief van het faillissement aldus werd verminderd met (...)'" en de reden dat ze "hoe dan ook (daarover
beschikken) om schadevergoeding te benaarstigen voor elke fout die het actief
heeft aangetast";
Dat het onderdeel in zoverre berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de algemene opdracht van de curator erin bestaat de activa
van de gefailleerde te gelde te maken en het provenu te verdelen;
Dat, wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, hij de gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uitoefent;
Dat gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers de rechten zijn die voortvloeien uit de schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief
van het faillissement wordt vermeerderd of het actief wordt verminderd;
Dat een dergelijke schade ook kan ontstaan wanneer door de fout van een derde, het actief dat ter beschikking moest staan van de schuldeisers niet effectief
voorhanden is in de boedel;
Dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het rechtmatig vertrouwen van de
schuldeisers nopens de omvang van hun verhaalsrechten op het vermogen van de
failliet;
Dat de curator rechtens bevoegd is om voor de vergoeding van die schade op
te komen;
Overwegende dat de appèlrechters, wat de gegrondheid van de vorderingen
van de verweerders betreft, vaststellen dat door het plegen van strafbare feiten
"een kapitaalsverhoging door inbreng in geld is voorgewend, terwijl er in werkelijkheid geen kapitaalsverhoging is gerealiseerd"; dat zij oordelen dat zonder
deze fout "in het actief effectief 28,5 miljoen BEF respectievelijk 5 miljoen BEF
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meer aanwezig (zou) zijn geweest" derwijze dat hierdoor de schade van de boedel "gelijk is aan het bedrag aan speciën dat valselijk voorgewend werd als dusdanig ingebracht te zijn" zodat de verweerders gerechtigd zijn om hiervoor schadevergoeding te vorderen;
Dat de appèlrechters door aldus te oordelen hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
6. Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat gelet op de verwerping van de voorziening de vordering tot
bindendverklaring geen bestaansreden meer heeft;
B. In de zaak C.00.0477.N
Overwegende dat om de redenen vermeld in het antwoord op de voorziening
C.00.0476.N het cassatieberoep en vordering tot bindendverklaring moeten worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de zaken C.00.0476.N en C.00.0477.N samen;
Verwerpt de voorzieningen en de vorderingen tot bindendverklaring;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorziening.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont, Geinger en De Gryse.

Nr. 565
1° KAMER - 24 oktober 2002

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - KIND - LEVENSONDERHOUD VORDERING - VERMOEDELIJKE VADER - BLOEDONDERZOEK - GEOORLOOFDHEID.
2º LEVENSONDERHOUD - KIND - VORDERING - VERMOEDELIJKE VADER - BEWIJS BLOEDONDERZOEK - GEOORLOOFDHEID.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.1 - KIND - LEVENSONDERHOUD - VORDERING - VERMOEDELIJKE VADER BEWIJS - BLOEDONDERZOEK - GEOORLOOFDHEID.
1º, 2° en 3° Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde
niet vaststaat, toelaten een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende
opleiding te vorderen tegen diegene die gedurende het wettelijke tijdvak van verwekking
met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling die eenieder het
recht geeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn
briefwisseling, staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander
onderzoek zou gelasten voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering.
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(Artt. 8, §1 E.V.R.M. en 336 B.W.)
(V. T. M.)

ARREST

(A.R. C.01.0502.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 331 octies, 336 en 338bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest stelt, door bevestiging van het vonnis waartegen beroep, alvorens ten gronde te beslissen Prof. G.M., geneesheer klinisch bioloog aan als deskundige
teneinde in tegenwoordigheid of na behoorlijke oproeping van partijen een bloedstaal of
ander genetisch materiaal af te nemen van V.M. (°06.06.1954), M.V.(°13.04.1953) en het
kind N.M. (°22.03.1996); verder d.m.v. de genetische vingerafdruk te bepalen of met zekerheid kan gesteld worden dat V.M. de biologische vader is van het kind N.M., op grond
van de volgende beweegredenen :
"Verweerster qq. dient het bewijs te leveren dat zij gedurende het wettelijk tijdvak van
verwekking met eiser gemeenschap heeft gehad (artikel 336 al. 1 B.W.). Eiser mag door
alle wettelijke middelen het bewijs leveren dat hij de vader niet is (artikel 338bis B.W.).
Verweerster qq. verklaart dat zij met eiser heeft samengewoond vanaf juni 1994 tot en
met juni 1995. Partijen waren dan echter niet op hetzelfde adres ingeschreven en verweerster qq. biedt in ondergeschikte orde aan dit samenwonen o.m. door getuigen te bewijzen.
In hoofdorde vraagt zij evenwel de bevestiging van het bestreden vonnis.
Het bewijs dat eiser gedurende het wettelijk tijdvak van de verwekking met de moeder
gemeenschap heeft gehad, mag, gelet op de afwezigheid van wettelijke beperkingen, door
alle wettelijke middelen geleverd worden. Aldus mag verweerster qq. via het rechtstreekse bewijs van het zeer waarschijnlijk 'feitelijke' vaderschap, bekomen ingevolge een
DNA-onderzoek, het bewijs van de gemeenschap leveren.
De inbreuk op de lichamelijke integriteit en op de eerbiediging van het privéleven door
een DNA-onderzoek is, mede gelet op het doel van het onderzoek in deze aangelegenheid,
van zeer geringe aard en weegt niet op tegen het recht van het kind op levensonderhoud
van de waarschijnlijke vader.
Zelfs indien een ander bewijsmiddel, bvb. het getuigenbewijs, zou wijzen op geslachtsgemeenschap, kan men zich afvragen of thans niet dient gekozen voor een zekerder en
wetenschappelijk bewijs, nl. het DNA-onderzoek dat aan eiser meteen de gelegenheid
biedt om te voldoen aan het hetgeen in artikel 338bis B.W. is gesteld.
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Eiser kan niet gevolgd worden waar hij stelt dat het DNA-onderzoek als bewijsmiddel
enkel zou gelden i.v.m. de afstamming, nu dergelijk bewijs m.b.t. het bepaalde in artikel
336bis B.W. nergens uitgesloten wordt.
Hij mag evenmin voorbijgaan aan het feit dat dergelijk wetenschappelijk onderbouwd
onderzoek toelaat de 'juridische waarheid' te laten overeenstemmen met de 'objectieve
waarheid'".
Grieven
Naar de hiertoe aangehaalde wets- of verdragsbepalingen kan dergelijk onderzoek
slechts worden bevolen in het kader van het bepalen van de afstamming, en niet ter staving van een alimentatievordering, zodat het arrest de aangehaalde wets- en verdragsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek, het kind
wiens afstamming van vaderszijde niet vaststaat, tegen diegene die gedurende
het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn moeder gemeenschap heeft gehad, een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding kan
vorderen; dat het kind dit bewijs mag leveren met alle middelen rechtens;
Overwegende dat krachtens artikel 8, lid 1, EVRM, eenieder recht heeft op
eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling;
Dat noch deze bepalingen noch de overige in het middel als geschonden aangewezen bepalingen eraan in de weg staan dat de rechter een bloedonderzoek of
enig ander onderzoek zou gelasten voor het bewijs van de gegrondheid van een
vordering zoals bedoeld in artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 566
1° KAMER - 24 oktober 2002

1º NOTARIS - UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED - AANGESTELDE
NOTARIS - HONORARIA - PROVISIE GEVRAAGD AAN DE VERVOLGENDE SCHULDEISER - GEEN
BETALING - WEIGERING ZIJN DIENST TE VERLENEN - WETTIGHEID.
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAG OP ONROEREND
GOED - AANGESTELDE NOTARIS - HONORARIA - PROVISIE GEVRAAGD AAN DE VERVOLGENDE
SCHULDEISER - GEEN BETALING - WEIGERING ZIJN DIENST TE VERLENEN - WETTIGHEID.
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1º en 2° De notaris is een openbare ambtenaar die verplicht is zijn dienst te verlenen
wanneer hij daartoe wordt verzocht; noch artikel 11, eerste lid van het koninklijk besluit
van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen noch enige
andere bepaling machtigt hem om zijn medewerking te weigeren als hem geen provisie
wordt betaald1. (Art. 1, eerste en derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)
(Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet)

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker (Vertaling) :
1. Eiser had op grond van art. 1580 Ger.W. de aanstelling van een notaris gevraagd en
verkregen voor de verkoop van een onroerend goed in het kader van een procedure van
uitvoerend beslag op onroerend goed en heeft vervolgens een rechtsvordering ingesteld
die strekt tot vervanging van die notaris op grond dat hij een provisie vroeg alvorens zijn
opdracht aan te vatten en, bij ontstentenis daarvan de uitvoering van die opdracht
weigerde.
2. Het bestreden arrest bevestigt de beslissing van de beslagrechter, verklaart die
vordering niet gegrond en overweegt, in hoofdzaak, dat eiser, de vervolgende schuldeiser,
partij was bij de verkoop en bijgevolg de kosten van de notaris diende te betalen met
toepassing van art. 5 W. 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de
honoraria der notarissen, en dat geen enkele wettelijke bepaling de aangestelde notaris
verplicht zelf de kosten voor te schieten die hij bij het vervullen van zijn opdracht moet
maken.
3. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest dat het heeft beslist dat eiser partij is
bij de verkoop in de zin van art. 5 W. 31 aug. 1891, op grond dat de schuldverplichting
ontstaat op het ogenblik dat de vervolgende schuldeiser duidelijk maakt dat hij tot
toewijzing wil overgaan door de procedure op te starten.
Het tweede onderdeel verwijt het arrest dat het beslist dat de vordering tot vervanging
van de notaris niet moet worden aangenomen, waarbij het dus, met schending van art. 3
W. 25 ventôse-5 germinal jaar XI, tot regeling van het notarisambt, aanneemt dat de
aangestelde notaris zijn opdracht mag weigeren zolang eiser niet is ingegaan op zijn
verzoek tot betaling van een provisie.
4. Het eerste onderdeel verzoekt uw Hof uitspraak te doen over de steeds betwiste
vraag of, inzake uitvoerend beslag op onroerend goed, de notaris, die is aangesteld door
de rechtbank op verzoek van de vervolgende schuldeiser, aan laatstgenoemde al dan niet
een provisie mag vragen alvorens het bestek op te stellen2.
Die vraag komt neer, zoals we verder zullen zien, op het beantwoorden van de vraag op
welk ogenblik voor de vervolgende schuldeiser de schuldverplichting ontstaat in de zin
van art. 5 W. 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der
notarissen.
1 Zie de verwijzingen in concl. O.M. (andersluidende conclusie).
2 Wat betreft het recht van de notaris om de betaling van een provisie te vragen alvorens stappen te
ondernemen om het goed te koop te stellen, zie:
J. DEMBLON, "Les honoraires", Rép. Not. deel XI, boek VIII, Brussel, Larcier, 1995 (2de uitg.), p.166;
J.-L. LEDOUX, "Les frais de notaire en matière de saisie-exécution immobilière peuvent-t-ils être
réclamés au créancier poursuivant?" Rev. Not., 1997, p. 301; D. STERCKX, opm. onder burg. Dinant
(beslag), 29 mei 1984, J.T., 1985, p. 11; G. VAN OOSTERWYCK, "Notariële inrichting en deontologie",
in Notariële actualiteit, nr. 4, Brugge, Die Keure, p. 12.
Wat betreft het ontbreken van wettelijke grondslag van de vraag om provisie, zie:
Burg. Dinant (beslag), 29 mei 1984, J.T., 1984, p. 11, met kritische noot D. S TERCKX; Burg. Charleroi
(beslag), 12 maart 1996, Rev. Not., 1996, p. 243; Burg. Brussel (beslag), 22 juni 1990, J.L.M.B.,
2000, p. 1659 en de noot C. ENGELS, "La prétention mal fondée du notaire d'une demande de
provision dans une saisie-exécution immobilière".
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Eiser steunt op een arrest van 19 april 1990 van uw Hof waarin wordt beslist dat inzake
uitvoerend beslag op onroerend goed, de vervolgende schuldeiser die vraagt dat een
notaris wordt benoemd, overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, en op
wiens verzoek tot toewijzing wordt overgegaan als bedoeld in artikel 1586 van hetzelfde
wetboek, bij de verkoop zelf verzoekende partij is3.
Eiser betoogt dat uit dat arrest volgt dat twee cumulatieve voorwaarden moeten vervuld
zijn om een schuldeiser als verzoekende partij bij de verkoop te beschouwen: hij moet de
aanstelling van een notaris hebben gevraagd en tot de toewijzing hebben doen overgaan.
Volgens eiser is het dus op het ogenblik waarop hij de toewijzing laat doorgaan, als
bepaald bij art. 1586 Ger.W., dat de vervolgende schuldeiser verzoekende partij bij de
verkoop zelf wordt.
5. Die voorstelling van de draagwijdte van voornoemd arrest heeft tot gevolg dat elke
mogelijke provisie van honoraria wordt uitgesloten aangezien als vereiste wordt gesteld
dat de vervolgende schuldeiser tot toewijzing heeft doen overgaan. In dat stadium heeft
men noodzakelijk te maken met de invordering van de honoraria.
6. Om de juiste draagwijdte van dat beginselarrest niet te ontaarden dient het volgens
mij in zijn context te worden geplaatst.
De vraag die aan uw Hof werd gesteld, behelsde het geval waarin de toewijzing reeds
was gebeurd en waarin de koper de kosten niet betaalde. De vervolgende schuldeiser, die
de aanstelling van een notaris had gevraagd, had dus de toewijzing gevorderd.
Uw Hof diende zich dus niet te spreken over het probleem van de provisionele betaling
van de honoraria, en evenmin uitdrukkelijk over de vraag op welk ogenblik de
schuldverplichting van de vervolgende schuldeiser ontstaat.
In die zaak werd betoogd dat onder de "partijen", in de zin van artikel 5 van de wet van
31 augustus 1891, moet worden verstaan de partijen die de notaris verzoeken zijn dienst te
verlenen voor het verlijden van alle akten en contracten waaraan zij de authenticiteit van
overheidsakten moeten en willen doen verlenen.
Volgens eiseres verzoekt de vervolgende schuldeiser niet om tussenkomst van een
notaris aangezien hij enkel een verzoekschrift neerlegt bij de rechtbank met het oog op de
aanstelling van een notaris, wat tot de discretionaire bevoegdheid van de rechtbank
behoort en is hij geen partij bij de verkoopovereenkomst aangezien die wordt gesloten
tussen de beslagene en de koper.
Bovendien werd aangevoerd dat de artt. 1585 en 1596 Ger.W. die bepalen dat inzake
uitvoerend beslag op onroerend goed de kosten ten laste van de koper zijn, als latere wet
afwijken van voornoemd art. 5 dat bepaalt dat de kosten van de begroting ten laste van de
partijen zijn.
Dat beginselarrest heeft, om die laatste argumentering te beantwoorden, beslist,
enerzijds, dat de artikelen 1585 en 1596 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
procedure inzake uitvoerend beslag op onroerend goed die bepalen dat de kosten ten laste
vallen van de koper, spreken van de bijdrage in de kosten, dat wil zeggen dat zij bepalen
wie uiteindelijk die kosten moeten betalen en anderzijds, dat artikel 5 van de wet van 31
augustus 1891 volgens hetwelk de kosten van de begroting ten laste vallen van de
partijen, zegt wie schuldplichtig is, dat wil zeggen dat het de personen aanwijst van wie
de notaris betaling kan vorderen.
Dat het becommentarieerd arrest verder beslist dat inzake uitvoerend beslag op
onroerend goed, de vervolgende schuldeiser die vraagt dat een notaris wordt benoemd,
overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, en op wiens verzoek tot
toewijzing wordt overgegaan als bedoeld in artikel 1586 van hetzelfde wetboek, bij de
3 Cass. , 19 april 1990, A.R. 8479, nr. 484.
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verkoop zelf verzoekende partij is, wat een voldoende reden is voor het beroep van de
notaris die ten slotte te zijnen voordele is opgetreden.
7. Het betoog van eiser dat de vervolgende schuldeiser als verzoekende partij pas
daadwerkelijk partij bij de verkoop kan zijn op het ogenblik waarop hij om de verkoop
verzoekt als bepaald bij art. 1587, is een stelling die, gelet op de rechtspleging inzake
uitvoerend beslag op onroerend goed aanlokkelijk lijkt.
Uit de desbetreffende bepalingen van het Ger.W. volgt immers dat de aangestelde
notaris niet ambtshalve tot toewijzing mag overgaan maar daartoe moet worden verzocht.
Dat verzoek, als bepaald bij art. 1586 Ger.W. kan uitgaan van de vervolgende
schuldeiser die de aanstelling van een notaris heeft gevraagd of van een andere
ingeschreven schuldeiser of van een schuldeiser wier bevel is overgeschreven4.
De vervolgende schuldeiser die aan de rechtbank de aanstelling van een notaris heeft
gevraagd kan dus oordelen dat hij de procedure niet verder wil zetten.
8. Tenzij men oordeelt dat de vervolgende schuldeiser verzoekende partij bij de
verkoopakte wordt door het feit alleen dat hij een verzoek tot aanstelling van de notaris
indient, bestaat er tussen de beslagleggende schuldeiser en de notaris geen andere
rechtsband dan een louter procedurele5.
9. Ook al staat in dat eerste stadium van de procedure niet vast dat de verkoop
noodzakelijk zal gebeuren, toch lijkt mij het procedureel argument dat verband houdt met
de specifieke vereiste van art. 1586 Ger. W. niet voldoende om rechtsleer uit te sluiten
volgens welke de partij bij de akte, in de notariële betekenis van het woord, diegene is die
voordeel haalt uit de dienst van de notaris6.
9.1 Volgens die leer is de partij bij de akte de partij die de dienst van de notaris vordert
of die daaruit voordeel haalt.
Als men die definitie volgt is de vervolgende schuldeiser in het kader van een
uitvoerend beslag op onroerend goed partij bij de akte aangezien, enerzijds, de notaris op
zijn verzoek door de beslagrechter zal worden aangesteld - hij verzoekt dus, althans
indirect, om de dienst van de notaris - en, anderzijds, zal hij vanzelfsprekend voordeel
halen uit de dienst van die notaris die onder meer bestaat in het overgaan tot de
toewijzing.
9.2 Uw arrest van 19 april 1990 verwijst trouwens naar het feit dat de notaris " ten
slotte te(n) (...) voordele (van de vervolgende schuldeiser) is opgetreden", terwijl die
vaststelling niet onontbeerlijk was aangezien uw Hof steunt op het feit dat de vervolgende
schuldeiser de aanstelling van een notaris heeft gevraagd en om het verlijden van de akte
heeft verzocht om te beslissen dat die schuldeiser verzoekende partij bij de verkoop zelf
is.
In tegenstelling evenwel tot de rechtsleer die meent dat de vervolgende schuldeiser
"partij is bij de akte" hanteert uw Hof in dit arrest het begrip "verzoekende partij bij de
akte".
Dat onderscheid is m.i. doorslaggevend.
9.3 Het begrip "verzoekende partij bij de akte" is door uw Hof eveneens gehanteerd in
een arrest van 22 febr. 20027 inzake inventaris na ontzegeling en dat handelt over de
4 G. DE LEVAL, "La saisie immobilière", Rép. Not., nr. 418.
5 In tegenstelling tot de contractuele band die in het kader van de procedure tot tenuitvoerlegging
ontstaat tussen de schuldeiser en de gerechtsdeurwaarder of de advocaat, en die een mandaat of een
contract van huur van werk uitmaakt. Zie in die zin: DE PAGE, Traité, dl. IV, Brussel, Bruylant, 1972,
p. 123, nr. 88, noot 4.
6 J.L. LEDOUX, o.c., p. 302.; J. DEMBLON, o.c., p. 158, nr. 100.
7 Cass., 22 febr. 2002, A.R. C.00.0649.F, nog niet gepubliceerd.
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invordering van de honoraria van de notaris die de inventaris heeft opgesteld.
In dat arrest bevestigt uw Hof het arrest van 19 april 1990 in zoverre het beslist dat art.
5 W. 31 augustus 1891 uitsluitsel geeft over de schuldverplichtingen vervolgens
overweegt: "dat uit (die wetsbepaling) niet volgt dat degene die verschijnt bij een
inventaris zonder daartoe te hebben verzocht en zonder daarbij belang te hebben, alleen
maar om zijn belangen te vrijwaren, tot betaling van de honoraria is gehouden van de
notaris die de inventaris heeft opgesteld".
9.4 Het valt te vermelden dat de vordering van de vervolgende schuldeiser die strekt tot
de aanstelling van een notaris door de beslagrechter alleen het verlijden van de
verkoopakte beoogt.
Het is overduidelijk niet de aanstelling van een notaris die als dusdanig de werkelijke
draagwijdte van het instellen van de vordering uitmaakt.
Er kan dus niet per se worden uitgesloten dat de vervolgende schuldeiser niet reeds in
dat stadium van de procedure wordt beschouwd als een partij die om de verkoopakte zelf
verzoekt, niettegenstaande het feit dat de voortzetting van de procedure later een specifiek
verzoek vereist naar luid van art. 1586 Ger.W.. Dat is slechts een aanvullende procedurele
vereiste die gehanteerd kan worden door de verschillende schuldeisers zoals supra is
verduidelijkt.
De prestaties die de notaris van bij zijn aanstelling levert komen trouwens ten goede
van de partij die de aanstelling vraagt.
Om te beantwoorden aan de vereisten die zijn bepaald in het arrest van 22 febr. 2002
volstaat het bovendien vast te stellen dat de vervolgende partij overduidelijk belang heeft
bij de toewijzing op het ogenblik dat zij haar verzoek instelt, anders zou die aanvraag
zinloos, ja zelfs tergend zijn.
10. Indien er niet kan worden uitgesloten dat de schuldverplichting in de zin van art. 5
W. 31 aug. 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen, voor
de vervolgende schuldeiser is ontstaan vanaf het verzoek tot aanstelling van een notaris
met toepassing van art. 1580 en dat de dienst van de notaris hem ten goede komt, moet
toch nog worden nagegaan of een wettelijke bepaling er al dan niet aan in de weg staat dat
de notaris die inzake uitvoerend beslag op onroerend goed door de rechtbank op verzoek
van de vervolgende schuldeiser is aangewezen, alvorens het bestek op te stellen, aan
laatstgenoemde een provisie vraagt.
Het antwoord op die vraag vindt men volgens mij in art. 11, eerste lid, K.B. 16 dec.
1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen dat bepaalt dat "de notaris een
kwijtschrift aflevert telkens als hij sommen als provisie ontvangt (...)".
11. Dat brengt ons bij het tweede onderdeel van het enige middel dat uw Hof de
subsidiaire vraag stelt of de aangestelde notaris mag weigeren het bestek op te stellen als
hij van de vervolgende schuldeiser geen provisie heeft ontvangen.
12. Op dat punt verwijs ik naar de rechtsleer die stelt dat de notaris die inzake
uitvoerend beslag op onroerend goed is aangesteld, krachtens art. 11, eerste lid, K.B. 16
dec. 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen het recht heeft aan de
partijen die tot de schuldverplichting van kosten en honoraria zijn gehouden een provisie
te vragen8.
Die bepaling heeft algemene draagwijdte en is volgens mij niet strijdig met de artt. 1,
eerste lid, en 3 W. 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt die in even
algemene bewoordingen bepalen dat de notaris een openbare ambtenaar is die verplicht is
zijn dienst te verlenen wanneer hij daartoe wordt verzocht9.
8 J.-L. LEDOUX, o.c., p. 302.
9 Cass., 29 nov. 1984, A.R. 7062, nr. 204.
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Voornoemd art. 11 moet samen met die bepalingen worden gelezen. Het zou zinloos
zijn als het geen andere draagwijdte kon hebben dan de notaris de mogelijkheid te bieden
een provisie te vragen zonder dat hij het verrichten van zijn prestatie mag uitstellen tot de
provisie is betaald. Dat is immers de essentie van het begrip provisie op kosten en
honoraria, te weten een voorschot op de desbetreffende schuld.
13. Het middel faalt volgens mij bijgevolg naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0724.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 september 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1580, 1581, 1582, 1584 en 1586 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 3 van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI tot regeling van het
notarisambt;
- artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de
honoraria der notarissen;
- artikel 11 van het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de
honoraria der notarissen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest dat uitspraak doet over de vordering van eiseres tot vervanging van notaris
Evrard die op grond van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek is aangewezen in het
kader van een rechtspleging van uitvoerend beslag die eiseres heeft ingesteld tegen de heren L. en F. N. en tegen mevrouw G., welke vordering gegrond was op het feit dat die notaris de betaling van een voorschot van 80.000 BEF eiste alvorens de gebruikelijke maatregelen voor een toewijzing te nemen, en bij ontstentenis daarvan zijn opdracht weigerde,
beslist om de volgende redenen dat,
"het Hof van Cassatie in zijn arrest van 19 april 1990 een onderscheid heeft gemaakt
tussen de bijdrage in de kosten die ingevolge de artikelen 1585 en 1596 van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de koper vallen, en de schuld, die krachtens artikel 5 van de
wet van 31 augustus 1891 ten laste van de partijen valt, en heeft gepreciseerd dat inzake
uitvoerend beslag op onroerend goed, de vervolgende schuldeiser die de aanstelling van
een notaris vraagt, overeenkomstig artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, en op
wiens verzoek tot toewijzing wordt overgegaan als bedoeld in artikel 1586 van hetzelfde
wetboek, bij de verkoop zelf eisende partij is, wat een voldoende reden is voor het verhaal
van de notaris (tegen die schuldeiser tot betaling van de kosten en honoraria) die ten slotte
ten voordele van die schuldeiser is opgetreden;
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(eiseres) betoogt dat uit voornoemd arrest van het Hof van Cassatie zou volgen dat de
honorariaschuld die rust op de vervolgende schuldeiser die de aanstelling van een notaris
vraagt, ontstaat op voorwaarde dat hij tot toewijzing heeft doen overgaan; dat die verplichting dus niet voor de toewijzing ontstaat en dat er dus geen sprake kan zijn van een
provisie in het stadium van de verkoopvoorwaarden;
volgens het arrest van het Hof van Cassatie de vervolgende schuldeiser die de aanstelling van een notaris vraagt en die tot de toewijzing doet overgaan, als bepaald in artikel
1586 van hetzelfde wetboek, eisende partij is bij de verkoop zelf;
de vervolgende schuldeiser de aanzet geeft tot de toewijzingprocedure door aan de notaris te vragen de verkoopvoorwaarden op te stellen, wat de noodzakelijke eerste stap voor
de toewijzing is;
de schuldplicht dus ontstaat op het ogenblik dat de vervolgende schuldeiser door het ingang zetten van de procedure duidelijk te kennen geeft dat hij een toewijzing wil;
het dus op het ogenblik dat de vervolgende schuldeiser de procedure inzet die tot verkoop moet leiden en die in het kader van een uitvoerende beslag op onroerend goed begint
met het opstellen van de verkoopvoorwaarden door de aangestelde notaris, hij partij is bij
de verkoop in de zin van artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891;
(eiseres) in haar brief van 23 maart 2000 uitdrukkelijk aangedrongen heeft bij notaris
Evrard om zijn ontwerp van de verkoopvoorwaarden te ontvangen; uit die briefwisseling
en uit het voorwerp van deze procedure blijkt dat (eiseres) nog steeds van plan is de toewijzing te doen houden;
(eiseres) partij is bij de verkoop en bijgevolg de kosten van de notaris dient te vergoeden, aangezien artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891 bepaalt dat de kosten der begroting ten laste der partijen vallen;
aangezien de koper in het stadium van de aanzet van de procedure onbekend is en de
beslagene doorgaans onvermogend is, de notaris zich kan wenden tot de vervolgende
schuldeiser voor wie hij optreedt teneinde een provisie te verkrijgen die zijn voorafgaande
kosten moet dekken;
geen enkele wettelijke bepaling immers de notaris die is aangesteld in het kader van een
uitvoerend beslag op onroerend goed verplicht om de kosten van die procedure voor te
schieten;
de notaris de betaling van de kosten kan eisen van de partijen, onder meer van de vervolgende schuldeiser, ook al komen die uiteindelijk ten laste van de koper, en dus ook het
recht heeft een provisie te vragen aan die vervolgende schuldeiser, aangezien, zoals de
eerste rechter terecht opmerkte, het louter feit van zijn aanstelling bij gerechtelijke beslissing hem niet ertoe verplicht zelf de kosten te betalen die hij voor het vervullen van zijn
opdracht moet maken;
bijgevolg afwijzend moet worden beschikt op het verzoek van (eiseres) om een andere
notaris aan te stellen in de plaats van de bij beschikking van 3 december 1999 aangestelde
notaris M. Evrard",
en, met overname van de redenen van de eerste rechter, dat
"het recht van de notaris om een provisie te vragen althans impliciet is erkend bij artikel
11 van het koninklijk besluit van 16 december 1950 houdende het tarief van de honoraria
der notarissen, aangezien dat besluit-tarief tegenstelbaar is aan derden; dat in dat stadium
van de procedure, dat wil zeggen voor de toewijzing, alleen de vervolgende schuldeiser de
facto de provisie kan betalen van de notaris, die alleen door zijn aanstelling bij gerechtelijke beslissing niet gehouden is zelf de kosten voor te schieten (terwijl de schuldeisers er
helemaal geen probleem mee hebben om voor het instellen van een procedure tot onroerend beslag op onroerend goed een provisie te betalen aan hun advocaat of aan een ge-
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rechtsdeurwaarder ...), die samen met de honoraria ingevolge de artikelen 1585 en 1596
van het Gerechtelijk Wetboek door de koper zullen moeten worden betaald".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen, vallen de kosten en honoraria van de notaris ten laste
van de partijen bij de akte; in zake uitvoerend beslag op onroerende goederen is de vervolgende schuldeiser die de aanstelling van een notaris vraagt met toepassing van artikel
1580 van het Gerechtelijk Wetboek en die tot de toewijzing doet overgaan, als bepaald bij
artikel 1586 van hetzelfde wetboek, eisende partij bij de verkoop; de vervolgende schuldeiser wordt dus vervolgende partij bij de akte in de zin van de voornoemde wet van 31 augustus 1891 pas nadat hij de aanstelling van een notaris heeft gevraagd en verkregen en
hem daarna heeft gevraagd tot de toewijzing over te gaan, als bepaald bij artikel 1586 van
het Gerechtelijk Wetboek; de notaris mag niet ambtshalve overgaan tot de toewijzing; de
vervolgende schuldeiser laat bijgevolg pas tot toewijzing overgaan in de zin van artikel
1586 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer hij de notaris verzoekt tot de verkoop over te
gaan; de vervolgende schuldeiser die de notaris vraagt de verkoopvoorwaarden op te maken als bepaald in artikel 1582 van hetzelfde wetboek, terwijl die daartoe geen verzoek
behoeft, richt aldus echter geen verzoek tot de notaris om tot de toewijzing over te gaan in
de zin van genoemd artikel 1586; de toewijzing kan immers worden gevraagd door een
andere schuldeiser dan degene die tot dan vervolgd heeft (artikelen 1582, 1584 en 1586
van het Gerechtelijk Wetboek); de notaris zal ook pas nadat de vervolgende schuldeiser
hem heeft verzocht tot de toewijzing over te gaan als bepaald bij artikel 1586 van het Gerechtelijk Wetboek, ten voordele van laatstgenoemde optreden; het arrest dat bijgevolg
beslist dat eiseres partij was bij de verkoop in de zin van artikel 5 van de wet van 31 augustus 1891 en dat zij bijgevolg de notaris diende te vergoeden voor zijn kosten op grond
dat zij "uitdrukkelijk bij notaris Evrard had aangedrongen om zijn verkoopvoorwaarden te
krijgen" en dat hij "steeds van plan is geweest tot toewijzing te laten overgaan", de artikelen 1580, 1581, 1582, 1584, 1586 van het Gerechtelijk Wetboek en 5 van de wet van 31
augustus 1891 houdende tarificatie en invordering van de honoraria der notarissen
schendt.
2. Tweede onderdeel
Ingevolge artikel 3 van de wet van 25 ventôse - germinal jaar XI tot regeling van het
notarisambt, is de notaris verplicht zijn dienst te verlenen wanneer hij daartoe wordt verzocht; geen enkele wetsbepaling machtigt hem om, wanneer hij aangesteld is als helper
van het gerecht, onder meer wanneer hij op grond van de artikelen 1580, 1581 en 1586
van het Gerechtelijk Wetboek moet overgaan tot toewijzing van in beslag genomen goederen in het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed, de uitoefening van zijn
opdracht te doen afhangen van het betalen van een provisie en zijn medewerking te weigeren als de gevraagde provisie niet wordt betaald. Het arrest dat vaststelt dat eiseres "de
vervanging van notaris Evrard heeft gevraagd (...) omdat hij de betaling van een voorschot
van 80.000 BEF eiste alvorens de gebruikelijke maatregelen voor de toewijzing te nemen,
en bij ontstentenis daarvan zijn opdracht weigerde", bijgevolg niet wettig kon beslissen
dat het verzoek van eiseres niet diende te worden ingewilligd om een andere notaris in de
plaats van notaris Evrard aan te stellen; het hof van beroep heeft immers, door te weigeren
notaris Evrard te vervangen, impliciet doch zeker aangenomen dat die notaris, waarvan
het heeft vastgesteld dat hij aan eiser de betaling van een provisie van 80.000 BEF had gevraagd "alvorens de gebruikelijke maatregelen voor de toewijzing te nemen, en bij ontstentenis daarvan zijn opdracht weigerde", de uitvoering van zijn opdracht wettelijk kon
doen afhangen van de voorafgaande betaling van een provisie; het arrest schendt aldus de
artikelen 1580, 1581, 1586 van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 3 van de wet van 25 ventôse
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- germinal jaar XI tot regeling van het notarisambt en 11 van het koninklijk besluit van 16
december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen.

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de notaris, ingevolge de artikelen 1, eerste lid, en 3 van de
wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt, een openbare ambtenaar is die verplicht is zijn dienst te verlenen wanneer hij daartoe wordt verzocht;
Dat hoewel artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december
1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen de notaris verplicht een
kwijtschrift af te leveren telkens als hij sommen als provisie ontvangt, noch die
bepaling noch enige andere hem machtigt om zijn medewerking te weigeren als
hem geen provisie wordt betaald;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de notaris die op verzoek van eiseres
is aangesteld met toepassing van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek "de
betaling van een provisie (...) (had gevraagd) alvorens de gebruikelijke maatregelen te nemen, en bij ontstentenis daarvan zijn opdracht (zou) weiger(en)";
Dat het arrest door, op grond van de redenen die het middel weergeeft en betwist, het verzoek van eiseres af te wijzen dat, op grond van die omstandigheid,
strekt tot vervanging van die notaris, de in dit onderdeel aangewezen wettelijke
bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven :
Overwegende dat het eerste onderdeel niet hoeft te worden onderzocht omdat
het tot geen ruimere vernietiging kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Andersluidende conclusie1 van de h. de Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Simont.
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HUURHERNIEUWING. ENZ.)

- VERLENGING - HUURDERS - VOLLEDIGE UITOEFENING VAN HET RECHT
- VERLENGING VAN DE OORSPRONKELIJKE HUUROVEREENKOMST CONTRACTUELE GEVOLGEN.

OM DE HERNIEUWING TE VRAGEN

De verlenging die is toegestaan niettegenstaande het recht van de huurders om de
hernieuwing van de huurovereenkomst te vragen volledig is uitgeoefend, vergt een
nieuwe instemming van de partijen zodat er een nieuwe huurovereenkomst tot stand
komt; die omstandigheid belet toch niet dat een dergelijke verlenging waardoor de
huurders het in de oorspronkelijke huurovereenkomst bepaalde ononderbroken genot
van het goed blijven behouden, een hernieuwing van die overeenkomst uitmaakt in de
zin van artikel 13 van de wet betreffende de handelshuur1.
(D. T. D. e.a.)

Conclusie van de h. advocaat-generaal De Riemaecker (Vertaling):
1. De omstandigheden van de zaak kunnen als volgt worden samengevat: de
verweerders hebben een handelshuurovereenkomst gesloten waarvan de derde en laatste
hernieuwing op 5 februari 1985 door de eigenaar is toegestaan voor een periode van
negen jaar die ingaat op 1 juli 1986 en eindigt op 30 juni 1995.
In 1991 overtuigen de huurders verweerster, die dan 85 jaar oud is, om een
buitenwettelijke overeenkomst van verlenging van de huur te ondertekenen voor een
periode van negen jaar die ingaat op 1 juli 1995.
2. Verweerder die door erfenis eigenaar van het goed is geworden, heeft bij de
vrederechter een vordering aanhangig gemaakt die ertoe strekt de overeenkomst tot
verlenging van de huurovereenkomst nietig te doen verklaren met name op grond van een
gebrek in de toestemming en de uitzetting uit het gehuurde goed te bevelen.
De rechtbank van eerste aanleg heeft in het bestreden vonnis de oorspronkelijke
vordering niet gegrond verklaard en, bij de uitspraak over de incidentele vordering van de
verweerders met name voor recht gezegd dat "dat de buitenwettelijke verlenging van de
huurovereenkomst een nieuwe huurovereenkomst oplevert, die ingaat op 1 juli 1995 en
verstrijkt op 30 juni 2004".
3. Het eerste middel waarin eiser aanvoert dat de motiveringsplicht niet is nageleefd
mist m.i. feitelijke grondslag aangezien het bestreden vonnis op omstandige wijze eisers
middel beantwoordt ten betoge dat de verweerders niet te goeder trouw hebben gehandeld
bij het verkrijgen van de instemming van de oorspronkelijke huurder.
4. Het eerste onderdeel van het tweede middel waarin eiser eveneens een tekortkoming
aan de motiveringsplicht aanvoert, mist volgens mij eveneens feitelijke grondslag.
Eiser voert immers aan dat de rechtbank niet zou hebben geantwoord op zijn verweer
ten betoge dat de litigieuze buitenwettelijke verlenging geen nieuwe huurovereenkomst
uitmaakte maar een hernieuwde huurovereenkomst omdat de huurders het ononderbroken
genot van de zaak hadden behouden.
Het vonnis heeft door het verwerpen van eisers stelling dat argument impliciet doch
zeker beantwoord.
5. Het tweede onderdeel stelt een zeer interessante vraag aan uw Hof: wanneer de drie
hernieuwingen waarop de huurder ingevolge art. 13 Handelshuurwet aanspraak kan
maken, zijn benut, moet dan het verlenen door de verhuurder van een nieuwe huurperiode
beschouwd worden, als een verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst of als
een nieuwe overeenkomst die tussen de partijen dezelfde rechten en verplichtingen doet
ontstaan als een nieuwe huurovereenkomst en met name het recht van de huurder om
1 Zie de verwijzingen in concl. O.M.
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opnieuw de drie hernieuwingen te genieten die in voormeld art. 13 zijn bedoeld?
6. Eiser is van oordeel van het gaat om een hernieuwde huurovereenkomst en steunt
daarbij op de arresten van 7 mei 1981 en 21 februari 1991 van uw Hof2.
7. De huurders hadden, in tegenstelling tot deze zaak, in de zaken die tot voormelde
arresten hebben geleid, nagelaten binnen de termijnen bepaald bij art. 14 Handelshuurwet
de in art. 13 van die wet bepaalde hernieuwing aan te vragen. De partijen hadden
niettemin, ondanks dat verval, die huurovereenkomst verlengd.
In die arresten beslist uw Hof dat "hoewel de verlenging die is toegestaan
niettegenstaande de huurders geen huurhernieuwing meer konden aanvragen, een nieuwe
overeenstemming van de partijen vereist, zodat "een nieuwe huurovereenkomst" tot stand
komt, die omstandigheid niet wegneemt dat een dergelijke verlenging, waardoor de
huurders het bij de oorspronkelijke huurovereenkomst bedongen genot van het pand
ononderbroken blijven hebben, een hernieuwing van die huurovereenkomst in de zin van
artikel 13 van de Handelshuurovereenkomstenwet uitmaakt".
8. Die rechtspraak kan volgens mij op onderhavig geval worden toegepast.
In tegenstelling tot hetgeen de verweerders betogen heeft de omstandigheid dat het
recht van de huurder om de hernieuwing te vragen vervallen is, volgens mij dezelfde
uitwerking als het feit dat de huurder zijn drie mogelijkheden tot hernieuwing volledig
heeft uitgeoefend, op voorwaarde, en dat is hier het geval, dat de huurder het
ononderbroken genot van het gehuurde goed heeft behouden.
Het overschrijden van de wettelijke beperking op de mogelijke hernieuwing door de
huurder of het verzuim om binnen de gestelde termijn de mogelijke hernieuwing te vragen
hebben volgens mij in beide gevallen tot gevolg dat de mogelijkheid tot hernieuwing voor
de huurder volledig is uitgeoefend.
De mogelijkheid3 die de wet aan de huurder biedt om drie hernieuwingen van de
huurovereenkomst te verkrijgen belet evenwel niet dat de verhuurder een nieuwe
hernieuwing van de oorspronkelijke huurovereenkomst aanneemt, zoals hier het geval
was.
Immers, wanneer de mogelijkheid tot hernieuwing volledig is uitgeoefend is het
gemeen recht inzake huurovereenkomsten opnieuw van toepassing en worden de partijen
geacht hun volledige contractuele vrijheid terug te vinden. Dat is volgens mij de leer van
het voornoemde arrest van 7 mei 1981 aangezien dat arrest uitdrukkelijk overweegt dat
elke verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst, en niet alleen een verlenging
die is toegestaan niettegenstaande het recht van de huurders om de hernieuwing te vragen
volledig is uitgeoefend, een nieuwe toestemming van de partijen vereist is.
Als dan, zoals in dit geval, de partijen uitdrukkelijk wensen de oorspronkelijke
huurovereenkomst te verlengen zodat de huurders het ononderbroken genot van het in de
oorspronkelijke huurovereenkomst bepaalde goed blijven behouden, kan het alleen gaan
om een hernieuwing van de huurovereenkomst aangezien er geen nieuw element opduikt;
de contracterende partijen en het verhuurde goed zijn immers dezelfde gebleven4.
9. Aangezien uit de voormelde overwegingen blijkt dat de vierde hernieuwing geen
nieuwe handelshuurovereenkomst kan uitmaken, kan die hernieuwing onmogelijk

2 Cass., 7 mei 1981, A.C. 1980-81, 1028; 21 febr. 1991, A.R. 8923, nr. 338.
3 Over de mogelijkheid tot hernieuwing in tegenstelling tot een recht op vernieuwing zie: Cass. 3 jan.
1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 456).
4 In die zin zie Y. MERCHIERS, "Bail commercial initial, bail commercial renouvelé, bail commercial
prorogé, bail commercial tacitement reconduit ... et leur durée", noot onder Cass., 7 mei 1981,
R.C.J.B., 1983, p. 530 en inz. p. 535; Rép. Not. dl. VIII, les baux, vol. 4, nr. 258.
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impliceren dat die huurovereenkomst later driemaal kan worden hernieuwd5.
10. Het tweede onderdeel lijkt mij dus gegrond en het derde onderdeel hoeft m.i. niet
verder onderzocht te worden aangezien het tot geen ruimere vernietiging kan leiden.
11. Besluit: vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0137.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 november 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
...
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, 1709, 1711 en 1713 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 3, 13, 14, 18 en 20 van afdeling II bis "Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder" van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat een overeenkomst tot een niet door de wet
geregelde verlenging van de handelshuurovereenkomst tussen de verweerders en de
rechtsvoorganger van eiser op 23 mei - 2 juni 1991 tussen die partijen was gesloten met
ingang op 1 juli 1995, dat is de dag na het verstrijken van de derde en laatste wettelijke
hernieuwing van de genaamde handelshuurovereenkomst, en "zegt" vervolgens "voor
recht dat de niet door de wet geregelde verlenging van de huurovereenkomst een nieuwe
huurovereenkomst oplevert, die ingaat op 1 juli 1995 en verstrijkt op 30 juni 2004" en dat
alleen op grond :
"dat een hernieuwde huurovereenkomst, en met name de verlenging van een huurovereenkomst die is toegestaan niettegenstaande het recht van de huurder op hernieuwing volledig was uitgeoefend, een nieuwe huurovereenkomst vormt en niet een gewone verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst;
[...]
dat de niet door de wet geregelde verlenging die tussen de [verweerders] en de [verhuurster] op 23 mei 1991 was overeengekomen bijgevolg een nieuwe handelshuurover5 "En accordant une faveur de plus, le bailleur ne peut être victime de sa bienveillance; s'il gratifie le
locataire d'un quatrième renouvellement auquel il n'a légalement plus droit, le bailleur ne lui
reconnaît pas la vocation à d'éventuels renouvellement ultérieurs", Chronique de jurisprudence Baux (1988-1992), J.T., 1993, p. 798.
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eenkomst uitmaakt, die op 1 juli 1995 is ingegaan en 30 juni 2004 verstrijkt".
Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Eiser had in zijn appèlconclusie in zeer bijkomende geconcludeerd dat "voor recht diende te worden gezegd dat de litigieuze niet door de wet geregelde verlenging [de verweerders] helemaal geen recht geeft op de hernieuwingen van de handelshuurovereenkomst
die in de wetten betreffende de handelshuur zijn opgenomen en in artikel 13 van die wet
zijn bepaald" en zulks op grond :
"dat erop moet worden gewezen dat de [verweerders] aanspraak maken op nog drie opeenvolgende hernieuwingen van hun litigieuze niet door de wet geregelde verlenging, op
grond dat die verlenging een nieuwe huurovereenkomst zou uitmaken;
dat de [verweerders] beweren dat zij hun aanspraken dienaangaande steunen op de
schriftelijke en geschreven adviezen van hun raadsman;
dat [eiser], in het onwaarschijnlijke geval dat de rechtbank zou oordelen dat de hoofdvordering niet gegrond is, in zeer bijkomende orde vraagt naar recht te zeggen dat de niet
door de wet geregelde verlenging waartoe op de vergadering van 23 mei 1991 werd besloten, [de verweerders] helemaal geen recht geeft op de hernieuwingen die zijn bepaald in
artikel 13 van de wetgeving inzake handelshuurovereenkomsten;
dat de litigieuze niet door de wet geregelde verlenging immers geen 'nieuwe huurovereenkomst' is die aanleiding geeft tot de hernieuwingen die zijn bepaald in artikel 13 van
de wet betreffende de handelshuur, maar een 'hernieuwde' huurovereenkomst aangezien
de [verweerders] ononderbroken het genot van het goed hebben behouden".
Met dit omstandig verweer betoogde eiser dat de litigieuze niet door de wet geregelde
verlenging geen nieuwe maar een hernieuwde huurovereenkomst was omdat de [verweerders] ononderbroken het genot van het goed hadden behouden.
Het bestreden vonnis, dat aanneemt dat het genot van de [verweerders] ononderbroken
is geweest aangezien het vaststelt dat de niet door de wet geregelde verlenging is overeengekomen voor het verstrijken van de derde en laatste wettelijke hernieuwing, antwoordt
helemaal niet op het middel dat eiser afleidt uit dat ononderbroken karakter en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
2.2. Tweede onderdeel
Elke verlenging van een oorspronkelijke handelshuurovereenkomst waardoor de huurders het in de huurovereenkomst bepaalde ononderbroken genot behouden, met name de
verlenging van de huurovereenkomst die is toegestaan niettegenstaande het recht van de
huurders om hernieuwing te vragen volledig is uitgeoefend, vormt een hernieuwing van
de huurovereenkomst in de zin van artikel 13 van afdeling II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis stelt ten deze vast dat de niet door de wet geregelde verlenging
aan de verweerders werd toegestaan voor het verstrijken op 30 juni 1995 van de derde en
laatste wettelijke hernieuwing van de huurovereenkomst en, vervolgens, dat de verweerders na 30 juni 1995 door die litigieuze niet door de wet geregelde verlenging het ononderbroken genot van het gehuurde pand behielden.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, wat betreft de aard en gevolgen van de litigieuze
niet door de wet geregelde verlenging,
1° op onwettige wijze beslist dat die verlenging geen hernieuwing van de huurovereenkomst uitmaakt in de zin van het in het middel aangewezen artikel 13 (schending van de
in het middel aangewezen bepalingen - behalve de artikelen 149 van de Grondwet en
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1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek - en inzonderheid van artikel 13 van afdeling II bis van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek);
2° op onwettige wijze beslist dat die verlenging een nieuwe handelshuurovereenkomst
uitmaakt (schending van de in het middel aangewezen bepalingen - behalve de artikelen
149 van de Grondwet en 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek - en inzonderheid van de artikelen 1, 3 en 13 van afdeling II bis van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek).
2.3. Derde onderdeel
Indien het bestreden vonnis moet worden uitgelegd in die zin - quod non - dat het alleen
heeft beslist dat de litigieuze niet door de wet geregelde verlenging een nieuwe huurovereenkomst uitmaakt doordat ze uitging van een nieuwe wilsovereenstemming tussen de
partijen die de oorspronkelijke huurovereenkomst hadden gesloten, zonder uitspraak te
doen over de vraag of die nieuwe huurovereenkomst een hernieuwing was van de oorspronkelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 13 van afdeling II bis van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een volledig nieuwe huurovereenkomst
die nog drie opeenvolgende malen op wettige wijze kon worden hernieuwd, dan laat het
na uitspraak te doen over het in zeer bijkomende orde aangevoerde punt van eisers vordering dat in het eerste onderdeel wordt weergegeven, en dan zou het bijgevolg niet naar
recht zijn verantwoord (schending van de artikelen 1042 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
...
2. Tweede middel
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat, hoewel de verlenging die is toegestaan niettegenstaande het
recht van de huurders om de hernieuwing van de huurovereenkomst te vragen
volledig is uitgeoefend, een nieuwe instemming van de partijen vergt zodat er
een "nieuwe huurovereenkomst" tot stand komt, die omstandigheid toch niet belet dat een dergelijke verlenging waardoor de huurders het in de oorspronkelijke
huurovereenkomst bepaalde ononderbroken genot van het goed blijven behouden, een hernieuwing van die overeenkomst uitmaakt in de zin van artikel 13 van
de wet betreffende de handelshuur;
Overwegende dat het bestreden vonnis zegt dat eiser in bijkomende orde
"vraagt [...] dat voor recht zou worden gezegd dat de litigieuze niet door de wet
geregelde verlenging [de verweerders] helemaal geen recht geeft op de hernieuwingen van de handelshuurovereenkomst die in artikel 13 van de wet betreffende
de handelshuur zijn bepaald" en dat de verweerders " vragen om voor recht te
zeggen dat de litigieuze niet door de wet geregelde verlenging een nieuwe huurovereenkomst uitmaakt, die ingaat op 1 juli 1995 en verstrijkt op 30 juni 2004";
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de
derde aan de verweerders toegestane hernieuwing van de huurovereenkomst op 1
juli 1986 is ingegaan en op 30 juni 1995 eindigt en dat de eigenares de niet door
de wet geregelde verlenging van de huurovereenkomst heeft aanvaard die de verweerders haar op 23 mei 1991 hebben voorgesteld;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te beslissen "dat een hernieuwde
huurovereenkomst, en met name de verlenging van een huurovereenkomst die is
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toegestaan niettegenstaande het recht van de huurder op hernieuwing volledig
was uitgeoefend, een nieuwe huurovereenkomst vormt en niet gewoon maar een
verlenging van de oorspronkelijke overeenkomst [...]; dat de niet door de wet geregelde verlenging die op 23 mei 1991 tussen de [verweerders] en Jeanne Van
Beesen is overeengekomen bijgevolg een nieuwe handelshuurovereenkomst
vormt die op 1 juli 1995 is ingegaan en op 30 juni 2004 eindigt" de aangevoerde
wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven :
Overwegende dat het eerste en het derde onderdeel van het tweede middel die
tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden, niet hoeven te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het het principaal hoger beroep en
de nieuwe vordering van eiser toelaat, voor recht zegt dat de niet door de wet geregelde verlenging van de huurovereenkomst die op 1 juli 1995 ingaat en op 30
juni 2004 eindigt, een nieuwe handelshuurovereenkomst uitmaakt en uitspraak
doet over de kosten;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en houdt de overige helft aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Claeys Boúúaert.

Nr. 568
1° KAMER - 24 oktober 2002

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — ALLERLEI - EISER GESCHRIFT DAT EEN MIDDEL AANVULT OF WIJZIGT.
In burgerlijke zaken is het de eiser verboden een middel aan te vullen of te wijzigen in een
latere procesakte1. (Art. 1080, Ger.W.)
(L. T. R.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 4 april 1974, A.C., 1974, 681.
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(A.R. C.01.0493.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over de pleitnota's die eiseres op 16 en 31 januari 2002 ter griffie van het Hof
had neergelegd :
Overwegende dat, in burgerlijke zaken, de uiteenzetting van de middelen, die
het verzoekschrift in cassatie, krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid moet bevatten, op een nauwkeurige en volledige
wijze opgave dient te doen van de redenen waarom de bestreden beslissing volgens eiser onwettig is;
Dat uit die regel volgt dat het die partij verboden is een middel in een latere
procesakte aan te vullen of te wijzigen;
Overwegende dat zulks de strekking is van de geschriften, "pleitnota's" genaamd, die op 16 en 31 januari 2002 voor eiseres zijn neergelegd, zodat er geen
acht mag worden op geslagen;
Over het middel :
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de door eiseres op 16 en 31 januari 2002 neergelegde pleitnota's;
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 569
1° KAMER - 24 oktober 2002

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - GEADIEERD RECHTSCOLLEGE - RECHTBANK VAN
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- WERKENDE EN PLAATSVERVANGENDE RECHTERS - PARTIJ IN DE ZAAK - GEVOLG.

De betrekkingen die hebben bestaan tussen de werkende en de plaatsvervangende
rechters van de rechtbank van koophandel en de naamloze vennootschap, die het
gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd voor die rechtbank, zijn van dien aard dat ze bij
de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte
onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen; de onttrekking van de zaak
en de verwijzing ervan naar een rechtscollege van eerste aanleg van hetzelfde
rechtsgebied worden verantwoord door de zorg om die gewettigde verdenking te
voorkomen1. (Art. 648, 2° Ger.W.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN T. JEAN FALKENBERG EN ZONEN N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0499.F)

I. De vordering
Bij een met redenen omklede en ondertekende, in het Duits gestelde akte, op
25 september 2002 ter griffie van het Hof neergelegd, vordert verzoeker dat de
zaak betreffende het verzoek tot gerechtelijk akkoord, dat door de naamloze vennootschap Jean Falkenberg en zonen is neergelegd en het rolnummer RA 6/ 2002
draagt, op grond van gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan de
Rechtbank van Koophandel te Eupen. Het verzoekschrift is hierop gegrond dat
de rechter M.-R. G., optredend in de hoedanigheid van voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Eupen, krachtens artikel 45bis, § 3, van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, alsook de plaatsvervangende
rechters M.L. en J.-L. R. de raadslieden van de vennootschap Jean Falkenberg en
zonen of van hun vennoten geweest zijn of het nog zijn.
II. Rechtspleging voor het Hof
In het op 3 oktober 2002 gewezen arrest besliste het Hof dat het verzoekschrift
kennelijk niet onontvankelijk was, beval het de voorzetting van de rechtspleging
overeenkomstig artikel 656, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en stelde
het de dag van verschijning voor de partijen vast op de terechtzitting van 24 oktober 2002.
Op 15 oktober 2002 stelde de dienstdoende voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Eupen de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b, van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven verklaring op.
Op de terechtzitting van 24 oktober 2002 bracht raadsheer Philippe Echement
verslag uit en nam advocaat-generaal Xavier De Riemaecker zijn conclusie.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de hierboven omschreven betrekkingen tussen de werkende
en plaatsvervangende rechters van de Rechtbank van Koophandel te Eupen,
enerzijds, en de vennootschap Jean Falkenberg en zonen alsook haar vennoten,
anderzijds, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken
aangaande de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen;
Dat de in het verzoekschrift aangevoerde grond de onttrekking en de verwij1 Zie Cass., 26 okt. 2001, A.R. C.01.0416.F, nr. 576.
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zing van de zaak naar een gerecht in eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied
verantwoordt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beveelt dat de zaak, die op de rol van de Rechtbank van Koophandel te Eupen
onder het nummer RA 6/2002 is ingeschreven, aan dat rechtscollege wordt onttrokken;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Verviers;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 570
1° KAMER - 24 oktober 2002

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR VENNOOTSCHAPSBELASTING - NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN - VERTEGENWOORDIGING - BEVOEGD
PERSOON.
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN - VERTEGENWOORDIGING - BEVOEGD PERSOON - INKOMSTENBELASTINGEN AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR.
1º en 2° Een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld door de met het dagelijks
bestuur belaste persoon van een rechtspersoon, in zoverre het geschil kan worden
geacht onder dat bestuur te vallen1. (Artt. 54, 63 en 63bis W.Kh.)
(PUBLI N.V. T. STAD NAMEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0088.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
1 Zie Cass., 9 okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr. 527.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 54, 63 en 63bis van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt in hoofdzaak vast dat de bezwaarschriften die bij de bestendige deputatie zijn ingediend tegen door verweerster voor de aanslagjaren 1991 tot 1994 geheven belastingen, in naam van eiseres zijn ondertekend door haar directeur-generaal J.-L. G., "aan
wie die post was toevertrouwd blijkens het proces-verbaal van 26 juni 1985, dat in het
Belgisch Staatsblad van 7 december 1985 was bekendgemaakt (...); dat het hierboven vermelde proces-verbaal preciseert dat P.C. de afgevaardigd bestuurder is en dat de directeurgeneraal als enige bevoegd is om alle sociale, fiscale en boekhoudkundige stukken met
betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te ondertekenen; dat laatstgenoemde ook tekenbevoegdheid bezit voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van 500.000 BEF (achteraf gebracht op 1.000.000 BEF), maar dat de verbintenissen
die betrekking hebben op een hoger bedrag onderworpen zijn aan de gezamenlijke handtekening van de afgevaardigd-bestuurder en de directeur-generaal; dat G. pas op 29 december 1989 is aangewezen tot lid van de raad van bestuur zonder opdracht van bevoegdheid,
en dat die volmacht achteraf is hernieuwd op 29 mei 1995 (...)".
Het arrest wijzigt vervolgens de beslissing van de bestendige deputatie waarbij die bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond waren verklaard, en verklaart ze niet-ontvankelijk
op de volgende gronden : eiseres "zegt ten onrechte dat de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap kan worden opgedragen aan een directeur of aan
een bestuurder; die verklaring berust op een onjuiste lezing van de aangehaalde rechtspraak volgens welke niets belette dat de vennootschap in haar statuten voor haar vertegenwoordiging voorziet in een aanvullende waarborg bovenop de aanwijzing van één enkele bestuurder door de raad van bestuur, namelijk de gezamenlijke ondertekening van
een directeur (...); voor het overige ...(...) voert [eiseres] in haar aanvullende conclusie argumenten aan die de strekking van de wetsbepalingen miskennen, in zoverre ze daarin het
feit dat de beperkende bepalingen van de statuten inzake aan de organen van de vennootschap opgedragen bevoegdheden (artikel 54, derde lid, van de Vennootschappenwet) niet
aan derden kunnen worden tegengeworpen voorstelt als een verweermiddel dat genoemde
vennootschap tegen derden zou kunnen aanvoeren voor eenzijdige handelingen die door
haar organen in strijd met de statutaire bepalingen worden verricht; (...) artikel 54 van de
Vennootschappenwet bepaalt dat enkel de in de statuten opgenomen beperkingen niet aan
derden kunnen worden tegengeworpen, maar het ontneemt hen geenszins het recht om
zich voor eenzijdige handelingen te beroepen op het gebrek aan bevoegdheid van het orgaan dat de statutaire bepalingen niet zou hebben nageleefd (...); het staat aan [eiseres] te
bewijzen dat, overeenkomstig de statutaire bepalingen, de persoon die de bezwaarschriften heeft ingediend daartoe gemachtigd was overeenkomstig de wet en dat die handeling
viel onder het dagelijks bestuur dat aan hem was opgedragen (...); het gebrek aan bevoegdheid van degene die de rechtsvordering instelt zonder dat hem daartoe een bijzondere bevoegdheid is opgedragen maakt in beginsel die rechtsvordering niet ontvankelijk (...);
[eiseres] betoogt ten onrechte dat een rechtsvordering kan worden ingesteld op grond van
een loutere opdracht van bevoegdheid voor het dagelijks bestuur, die wordt geregeld in artikel 63 van genoemde wet en niet op hetzelfde voorwerp betrekking heeft als artikel 54
(...), terwijl dat niet het geval is, aangezien het instellen van een rechtsvordering in beginsel de perken van die opdracht te buiten gaat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
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Volgens artikel 63, eerste lid, van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel
mag de bevoegdheid om de naamloze vennootschap te vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap worden opgedragen aan een of meer directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk
optreden. Een voorziening in belastingzaken, zoals een bij de bestendige deputatie ingediend bezwaarschrift tegen gemeentebelastingen, kan worden ingesteld door een persoon
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen wanneer het geschil kan worden geacht betrekking te hebben op dat bestuur. Artikel 54 van genoemde titel IX staat aan die oplossing geenszins in de weg. Krachtens artikel 63, tweede lid, van genoemde titel IX kunnen
de beperkingen van de bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het
dagelijks bestuur niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt. Krachtens artikel 63bis van genoemde titel IX is de vennootschap in de regel
verbonden door de handelingen die de met het dagelijks bestuur belaste personen verrichten binnen de perken van dat bestuur, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de
vennootschap liggen. Derden kunnen zich dus niet beroepen op eventuele beperkingen die
de vennootschap heeft gesteld aan de bevoegdheden van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen. Die beperkingen hebben enkel uitwerking binnen de vennootschap zelf. Derhalve kon het arrest, na te hebben aangenomen dat "J.-L. G. een loutere opdracht van bevoegdheid bezat voor het dagelijks bestuur", niet wettig beslissen dat de
door die persoon in naam van eiseres ondertekende bezwaarschriften niet ontvankelijk
waren, zonder daarbij na te gaan of die bezwaarschriften, gelet op het voorwerp ervan,
vielen binnen het dagelijks bestuur van eiseres (schending van de artikelen 54, 63 en 63bis van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel).
2. Tweede onderdeel
Indien het arrest, door te verklaren "dat het aan (eiseres) staat te bewijzen dat, overeenkomstig de statutaire bepalingen, de persoon die de bezwaarschriften heeft ingediend
daartoe gemachtigd was overeenkomstig de wet en dat die handeling viel onder het dagelijks bestuur dat aan hem was opgedragen", impliciet te kennen geeft dat eiseres volgens
het hof van beroep in gebreke was gebleven dat bewijs te leveren, antwoordt het niet op
het volgende, door eiseres in haar aanvullende conclusie gehouden betoog: "de h. G. heeft
die bezwaarschriften ingediend binnen de perken van de aan hem voor het dagelijks bestuur opgedragen bevoegdheid; er dient immers te worden opgemerkt dat de litigieuze belastingen van (eiseres) worden gevorderd door tal van gemeenten, en niet alleen door de
stad Namen; er komen, zo niet elke week, dan toch op zijn minst elke maand, bij haar aanslagbiljetten binnen; de indiening van een bezwaarschrift tegen die aanslagbiljetten behoort dus wel degelijk tot het dagelijks bestuur waarmee de h. G. is belast". Bijgevolg is
het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
3. Derde onderdeel
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd als zou J.-L. G. niet bevoegd zijn voor
het dagelijks bestuur in de zin van het bovenvermelde artikel 63 van titel IX, miskent het
de bewijskracht van de in de bijlagen bij het Staatsblad van 7 december 1985 bekendgemaakte beslissing van de raad van bestuur van eiseres van 28 juni 1985, waarnaar het arrest verwijst en waarvan de bewoordingen door verweerster werden overgenomen in haar
conclusie. De raad van bestuur besliste het volgende : "De h. P.C. zal als enige tekenbevoegdheid bezitten voor de verbintenissen van de vennootschap en haar geldverrichtingen; de h. J-L G., directeur-generaal, zal als enige bevoegd zijn om alle sociale, fiscale en
boekhoudkundige stukken met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap
te ondertekenen. Hij zal ook als enige bevoegd zijn om de verbintenissen van de vennootschap en haar geldverrichtingen te ondertekenen tot beloop van 500.000 BEF, met uitzondering van de investeringsuitgaven. Boven dat bedrag zal hij kunnen tekenen samen met
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de h. C." (limietbedrag van 500.000 BEF dat, blijkens het beroepen vonnis, "achteraf op
1.000.000 BEF werd gebracht"). Blijkens die door eiseres onderstreepte passus uit die beslissing, bezat J-L G als enige tekenbevoegdheid, onder meer voor alle fiscale stukken
met betrekking tot het dagelijks bestuur. Indien het arrest beslist dat J.-L. G. niet bevoegd
was voor het dagelijks bestuur, geeft het dus aan de beslissing van de raad van bestuur
van eiseres van 28 juni 1985 en aan de bekendmaking van die beslissing in de bijlage bij
het Staatsblad van 7 december 1985 een draagwijdte die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, daar het geen acht slaat op een bepaling die erin voorkomt en miskent het
de bewijskracht van die akten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld
door de persoon aan wie het dagelijks bestuur van een rechtspersoon is opgedragen, in zoverre het geschil kan worden geacht onder dat bestuur te vallen;
Overwegende dat het arrest, door de bezwaarschriften in belastingzaken, die
namens eiseres waren ingediend door de persoon aan wie zij het dagelijks bestuur had opgedragen, niet ontvankelijk te verklaren zonder daarbij na te gaan of
die bezwaarschriften, gelet op het onderwerp ervan, vielen onder het dagelijks
bestuur, niet naar recht verantwoord is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige grieven
die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het 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 Bergen.
24 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 571
2 Het O.M., dat het bestreden arrest op dezelfde wijze leest als verweerster, had verwezen naar de
memorie van antwoord volgens welke het middel feitelijke grondslag miste, daar het bestreden arrest
had nagegaan of het indienen van het litigieuze bezwaarschrift in belastingzaken al dan niet onder het
wettelijk begrip dagelijks bestuur viel.
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2° KAMER - 29 oktober 2002

1º DWANGSOM - STRAFZAKEN - ALGEMEEN - TOEPASSINGSVOORWAARDEN REGELMATIGE VORDERING.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN
MIDDELEN - STRAFZAKEN - DWANGSOM.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL DWANGSOM.
1º De strafrechter mag van de hem in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
gegeven bevoegdheid tot het opleggen aan de beklaagde van een dwangsom geen
gebruik maken als dat niet regelmatig is gevorderd. (Art. 1385bis Ger.W.)
2º en 3° Het Hof draagt op het cassatieberoep van de beklaagde ambtshalve middelen
voor tegen het opleggen van een dwangsom aan de beklaagde.
(J.)

ARREST

(A.R. P.01.1085.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek.

Overwegende dat krachtens artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek de rechter
alleen op vordering van één der partijen de wederpartij kan veroordelen tot betaling van een dwangsom; dat daaruit volgt dat de rechter van de hem in genoemde
bepaling gegeven bevoegdheid geen gebruik mag maken als dat niet regelmatig
is gevorderd;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat tegen eiser voor de feitenrechter een dwangsom werd gevorderd;
Dat het arrest aldus artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
B. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit een dwangsom oplegt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser tot vier vijfden van de kosten van zijn voorziening; laat de
overige kosten ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.
29 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 572
2° KAMER - 29 oktober 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN BIJZONDERE WET HERVORMING INSTELLINGEN, ARTIKEL 11 - MILIEUVERGUNNINGSDECREET,
ARTIKEL 39, §3 - STRAFBAARSTELLING EN STRAFFEN - STRAFWETBOEK, ARTIKEL 100 - BOEK I TOEPASSELIJKHEID.
2º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
VERSCHONINGSGRONDEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET, ARTIKEL 39, §3 STRAFBAARSTELLING EN STRAFFEN - BIJZONDERE WET HERVORMING INSTELLINGEN, ARTIKEL 11 STRAFWETBOEK, ARTIKEL 100 - BOEK I - ARTIKEL 85 SW. - TOEPASSELIJKHEID.
3º MISDRIJF — DEELNEMING - MILIEUVERGUNNINGSDECREET, ARTIKEL 39, §3 STRAFBAARSTELLING EN STRAFFEN - BIJZONDERE WET HERVORMING INSTELLINGEN, ARTIKEL 11 STRAFWETBOEK, ARTIKEL 100 - BOEK I - HOOFDSTUK VII - ARTIKEL 66 SW. TOEPASSELIJKHEID.
4º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET, ARTIKEL 39, §3 STRAFBAARSTELLING EN STRAFFEN - BIJZONDERE WET HERVORMING INSTELLINGEN, ARTIKEL 11 STRAFWETBOEK, ARTIKEL 100 - BOEK I - TOEPASSELIJKHEID.
5º BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEHOUDENHEID TOT
BETALING VAN DE GELDBOETE EN DE GERECHTSKOSTEN - AARD.
6º STRAF — ALLERLEI - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEHOUDENHEID TOT
BETALING VAN DE GELDBOETE EN DE GERECHTSKOSTEN - AARD.
7º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ - GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE GELDBOETE - AARD.
8º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEHOUDENHEID TOT BETALING - AARD.
9º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET, ARTIKEL 40 - MISDRIJF BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEHOUDENHEID TOT BETALING VAN DE GELDBOETE
EN DE GERECHTSKOSTEN - AARD - GEVOLG.
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10º STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS TOT HULP AAN
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - AARD.
11º STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS TOT HULP AAN
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE WERKGEVER - TOEPASSING.
12º BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ - WERKGEVER VEROORDELING AANGESTELDE OF LASTHEBBER - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS
TOT HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - TOEPASSING.
1º, 2°, 3° en 4° Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet
Hervorming Instellingen, en van artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek,
en dus artikel 66 Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de
strafbaarstellingen en straffen in het Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest
en nog is1. (Artt. 66, 85 en 100 Sw.; art. 11 Bijzondere wet 8 aug. 1980 tot hervorming der
instellingen, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; art. 39, §3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning)
5º, 6°, 7°, 8° en 9° De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de
betaling van de geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de
beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet2. (Art. 11 Bijzondere wet 8 aug. 1980 tot
hervorming der instellingen, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning)
10º De verplichting om een bijdrage van tien frank, verhoogd met opdeciemen, te betalen
bij wijze van bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele straf, is
sui generis van aard en geen straf, noch een onderdeel van de gerechtskosten 3. (Art. 29,
Wet 1 aug. 1985 houdende fiscale en andere bepalingen)
1 Zie Arbitragehof, nr. 38/92, 7 mei 1992, B.S., 7 okt. 1992; J. DELVA en J. SMETS, "De
staatshervorming en het strafrecht", Liber amicorum MARC CHÂTEL, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 85;
J. VELAERS, De Grondwet en de Raad van State, afdeling Wetgeving, Antwerpen, Maklu, 1999, p.
829; A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, "Artikel 39 Milieuvergunningsdecreet", in M. DEKETELAERE,
Commentaar Milieurecht, Brugge, Die Keure, losbl., nr. 23; B. SEUTIN en G. VAN HAEGENDOREN, De
nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, Die Keure, 1994, p. 156.
2 Zie Cass., 17 juli 1854, Pas. 1854, I, 375; 8 juli 1935, R.D.P. 1935, p. 1935, p. 1156; J. CONSTANT,
Traité élémentaire de Droit Pénal, II, 1956, nrs. 698 e.v.; L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek
Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, nr. 659 en 1587.
Eisers voerden aan dat artikel 40 Milieuvergunningsdecreet, dat bepaalt dat de werkgever
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de geldboete waartoe zijn aangestelden of
lasthebbers worden veroordeeld evenals voor de betaling van de gerechtskosten, door een andere
persoon dan die welke veroordeeld werd aan te wijzen als burgerrechtelijk aansprakelijke, afwijkt
van de regels vastgesteld door Boek I van het Strafwetboek. Volgens eisers werd zodoende de
bevoegdheid van de decreetgever overschreden, aangezien, enerzijds, het oorspronkelijke artikel 11
Bijzondere Wet Hervorming Instellingen bepaalde dat de strafbaarstelling en de straffen in decreten
diende te gebeuren "overeenkomstig Boek I van het Strafwetboek", en, anderzijds, het artikel 11,
tweede lid Bijzondere Wet Hervorming Instelling, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16
juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, het eensluidend advies van de
Ministerraad vereist voor iedere beraadslaging in de Gemeenschaps- of Gewestregering over een
voorontwerp van decreet waarin een straf of een strafbaarstelling is opgenomen waarin Boek I van
het Strafwetboek niet voorziet. Zie desbetreffend Arbitragehof, nr. 38/92, 7 mei 1992, B.S., 7okt.
1992; A. DE NAUW en M. VANDEBOTERMET, "Artikel 40 Milieuvergunningsdecreet" in M. DEKETELAERE,
Commentaar Milieurecht, Brugge, Die Keure, losbl., nr. 23.
3 Cass., 9 juni 1987, A.R. 1406, nr. 607; 18 dec. 1991, A.R. 9316, nr. 210.
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11º en 12° Noch uit artikel 40 van het decreet 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning, noch uit enige andere wetsbepaling volgt dat de werkgever
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdrage tot financiering van het
bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waartoe zijn
aangestelden of lasthebbers worden veroordeeld. (Art. 29, Wet 1 aug. 1985 houdende
fiscale en andere bepalingen; art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning)
(B. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. P.01.1103.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. Ludovic De Gryse namens de eisers afstand zonder berusting doet van de cassatieberoepen in zoverre die gericht zijn tegen de beslissing over de schadebedragen van de burgerlijke partij;
Dat er grond is akte van de afstand te verlenen;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 39, § 3, van het decreet van de Vlaamse Raad van 28
juni 1985 bepaalt dat alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, van toepassing zijn op de misdrijven bepaald in dat decreet;
Overwegende dat naar luid van het toen geldende artikel 11, Bijzondere Wet
Hervorming Instellingen, de decreten de niet-naleving van hun bepalingen strafbaar kunnen stellen en de straffen wegens de niet-naleving kunnen bepalen overeenkomstig Boek I van het Strafwetboek, met uitzondering van de criminele
straffen bepaald in artikel 7 van dat Wetboek;
Dat het huidige artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen
bepaalt dat de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek van toepassing zijn
op de strafbaarstellingen en straffen in decreten;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat hoofdstuk VII, en dus artikel 66
Strafwetboek, en artikel 85 Strafwetboek steeds op die strafbaarstellingen en
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straffen van toepassing is geweest en nog is krachtens het vermelde artikel 11,
eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, ook al zou artikel 39, § 3,
van het decreet van 28 juni 1985 aangetast zijn door bevoegdheidsoverschrijding;
Dat het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, de gehoudenheid
van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de geldboete en
van de gerechtskosten geen straf is en de beginselen van Boek I van het Strafwetboek niet wijzigt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de verplichting om een bijdrage van tien frank, verhoogd
met opdeciemen, te betalen bij wijze van bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bij iedere
veroordeling tot een criminele of correctionele straf, sui generis van aard en geen
straf is noch een onderdeel van de gerechtskosten;
Overwegende dat noch uit artikel 40, van het decreet van 28 juni 1985 noch uit
enige andere wetsbepaling volgt dat de werkgever civielrechtelijk aansprakelijk
is voor de betaling van deze bijdrage waartoe zijn aangestelden of lasthebbers
worden veroordeeld;
Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen in zoverre die gericht
zijn tegen de beslissing over de schadebedragen van de burgerlijke partij;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre nv Kinepolis Multi civielrechtelijk
aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van de bijdrage tot het bijzonder
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in negentien twintigsten van de kosten van hun cassatieberoep;
Laat de overige kosten ten laste van de Staat;
29 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.
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Nr. 573
2° KAMER - 30 oktober 2002

STRAFVORDERING - VERVAL - RECHTSPLEGING TOT STRAFRECHTELIJKE BEMIDDELING BEGRIP.
Het versturen aan de overtreder, door het O.M., van een brief waarin een mogelijke sepot
wordt voorgesteld in ruil voor de vergoeding van de getroffene, levert de rechtspleging tot
strafrechtelijke bemiddeling niet op. (Art. 216ter Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0748.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 maart 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; hij verzoekt tevens om een prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof te stellen.
IV. Beslissing van het Hof
1. Over het middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser is opgeroepen door de procureur des Konings, met toepassing van
artikel 216ter, § 1, van het Wetboek van Strafvordering, of dat hij zich ertoe verbonden heeft het slachtoffer te vergoeden of aan enig andere voorwaarde te voldoen, overeenkomstig § 4 van dat artikel;
Dat het versturen aan de overtreder, door het openbaar ministerie, van een
brief waarin een mogelijke sepot wordt voorgesteld in ruil voor de vergoeding
van de getroffene, de door de voormelde wetsbepaling ingestelde procedure niet
oplevert;
Dat de appèlrechters, door te beslissen dat die verzending de uitoefening van
de strafvordering niet belet, ongeacht de reden waarom eiser de schade niet heeft
vergoed, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
2. Over de prejudiciële vraag :
Overwegende dat eiser verzoekt om aan het Arbitragehof een prejudiciële
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vraag te stellen over de discriminatie die artikel 216ter, §§ 1 en 4, van het Wetboek van Strafvordering, zou kunnen inhouden;
Maar overwegende dat, zoals uit het antwoord op het middel blijkt, uit de vermeldingen van het bestreden vonnis volgt dat het voormelde artikel niet is toegepast inzake eiser;
Dat er geen grond bestaat om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen over de aangevoerde wetsbepaling, aangezien deze geen verband houdt
met het bestreden vonnis noch met de in de zaak gevolgde procedure;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Halbrecq, Charleroi.

Nr. 574
2° KAMER - 30 oktober 2002

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - PERSOON DIE WEGENS EEN ALS
MISDRIJF GEKWALIFICEERD FEIT VOOR DE JEUGDRECHTBANK IS GEBRACHT VÓÓR DE LEEFTIJD VAN
ACHTTIEN JAAR

- ARREST TOT UIT HANDEN GEVEN - EINDBESLISSING - BEGRIP.

2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - PERSOON DIE WEGENS EEN ALS
MISDRIJF GEKWALIFICEERD FEIT VOOR DE JEUGDRECHTBANK IS GEBRACHT VÓÓR DE LEEFTIJD VAN

- ARREST TOT UIT HANDEN GEVEN - GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

ACHTTIEN JAAR

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - PERSOON DIE WEGENS EEN ALS MISDRIJF
GEKWALIFICEERD FEIT VOOR DE JEUGDRECHTBANK IS GEBRACHT VÓÓR DE LEEFTIJD VAN ACHTTIEN
JAAR

- ARREST TOT UIT HANDEN GEVEN - GEEN BEVOEGDHEIDSGESCHIL - CASSATIEBEROEP VÓÓR
- ONTVANKELIJKHEID.

DE EINDBESLISSING

1º Het arrest op grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, de zaak betreffende een
persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is
gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, uit handen heeft gegeven, hem naar het
O.M. heeft verwezen met het oog op vervolging voor het krachtens het gemeen recht
bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat, en de kosten heeft aangehouden, is geen
eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. en doet noch over een geschil inzake
bevoegdheid, noch met toepassing van de artt. 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak.
(Artt. 135, 235bis en 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermingswet)
2º en 3° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt
ingesteld door een persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, tegen een arrest op
grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, zonder uitspraak te doen over een
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geschil inzake bevoegdheid, beslist dat een maatregel van bewaring, behoeding of
opvoeding niet geschikt is voor die persoon, en beslist de zaak uit handen te geven en te
verwijzen naar het O.M. met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, indien
daartoe grond bestaat1. (Art. 416 Sv.; art. 38 Jeugdbeschermingswet)
(A. T. Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0856.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvordering :
Overwegende dat het hof van beroep, jeugdkamer, met het bestreden arrest de
zaak uit handen heeft gegeven, ze naar het openbaar ministerie heeft verwezen
met het oog op vervolging voor het krachtens het gemeen recht bevoegde gerecht, en de kosten heeft aangehouden;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doet;
Dat het cassatieberoep, dat vóór de eindbeslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt, op grond waarvan
de jeugdrechtbank zich door zijn beslissing tot uit handen geven onbevoegd had
verklaard om kennis te nemen van de door de verweersters ingestelde burgerlijke
rechtsvorderingen; dat de appèlrechters geen enkele veroordeling van eiser hebben uitgesproken die hen ten goede komen;
Dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de memorie die
op de griffie van het Hof is ontvangen op 22 oktober 2002, d.i. buiten de bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering bepaalde termijnen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
1 Cass., 22 juli 1988, A.R. 6869, nr. 681.
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. G.-A. Mindana, Brussel.

Nr. 575
2° KAMER - 30 oktober 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ
- ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ
- ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
1º De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen
betreffende haar burgerlijke belangen; zij kan, bij gebrek aan hoedanigheid en belang,
geen ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een beslissing die geen uitspraak doet
over haar burgerlijke rechtsvordering en die haar, als burgerlijke partij, geen enkele grief
oplevert1. (Art. 373, derde lid Sv.)
2º De burgerlijke partij, die niet is veroordeeld in de kosten van de strafvordering, heeft
geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing over de
strafvordering2. (Art. 373, derde lid Sv.)
(T. e.a. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0975.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen drie arresten, op 4 juni 2002 gewezen
door het Hof van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
1 Zie Cass., 15 feb. 1978, A.C., 1978, 714.
2 Zie Cass., 18 april 2001, A.R. P.01.0072.F, nr. 213.
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aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de cassatieberoepen tegen het tussenarrest van 4 juni 2002 van het Hof
van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad :
Overwegende dat de burgerlijke partij, krachtens artikel 373, derde lid, van het
Wetboek van Strafvordering, alleen cassatieberoep kan instellen tegen de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen;
Dat het bestreden arrest beslist dat de verzwarende omstandigheid van voorbedachtheid niet uit het debat blijkt en dat er bijgevolg geen grond bestaat om aan
de jury een vraag te stellen die hierop betrekking heeft;
Dat een dergelijke beslissing geen uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Dat de cassatieberoepen bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de memorie die
voor de eisers is neergelegd, aangezien die memorie geen verband houdt met de
ontvankelijkheid van de cassatieberoepen;
B. Op de cassatieberoepen tegen het arrest dat op 4 juni 2002 door het Hof van
Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad onder het nummer
3480 is gewezen :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de jury eiseres schuldig heeft verklaard aan verschoonde doodslag; dat het arrest haar het voordeel van een verzachtende omstandigheid toekent en haar veroordeelt tot een gevangenisstraf van
vijf jaar met gedeeltelijk uitstel;
Overwegende dat de eisers, burgerlijke partijen, die niet zijn veroordeeld in de
kosten van de strafvordering, geen hoedanigheid hebben om cassatieberoep in te
stellen tegen die beslissing over de strafvordering;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
C. Op de cassatieberoepen tegen het arrest dat op 4 juni 2002 door het Hof van
Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad onder het nummer
3481 is gewezen :
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoepen.
30 oktober 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. de Béco, Brussel en T. Moreau, Nijvel.
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1° KAMER - 31 oktober 2002

DWANGSOM - BETALING - VRIJSTELLING - RECHTER - VOORWAARDE.
Enkel wanneer de rechter vaststelt dat de schuldenaar van een dwangsom onmogelijk aan
zijn hoofdveroordeling kan voldoen, kan hij die schuldenaar gedeeltelijk of volledig
vrijstelling te verlenen van de betaling van de dwangsom. (Art. 1385quinquies Ger.W.)
(D. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0400.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 21 september 1995 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
De artikelen 19, 23 tot 28 en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verklaart de rechtsvordering van verweerster en van wijlen haar
man ontvankelijk en grotendeels gegrond, beperkt de dwangsom die op 27 oktober 1988
door de vrederechter is uitgesproken en op 5 maart 1990 in hoger beroep is bevestigd tot
1000 BEF per dag, dat is 150.000 BEF, en veroordeelt de eisers in de appèlkosten op
grond "dat tijdens het debat is gebleken dat de vrederechter het bedrag van de gevraagde
dwangsom helemaal niet had beperkt, en 5.000 BEF per dag vertraging had toegekend;
dat de rechtbank niet de blinde uitvoerder is van de beslissingen van de vrederechter, die
in dit geval tot een erg onrechtvaardige toestand leiden: het bedrag van de gevorderde
dwangsom is hoger dan het bedrag van de uit te voeren werken; dat de rechtbank in die
omstandigheden de dwangsom beperkt tot 1.000 BEF per dag vertraging, hetzij 150 x
1.000= 150.000 BEF".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter
die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde die dwangsom kan
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de
dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Voor zover de
dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de rechter haar niet opheffen of verminderen. Uit die bepaling volgt dat alleen de vaststelling door de rechter dat
de veroordeelde onmogelijk aan de hoofdveroordeling kan voldoen hem de mogelijkheid
biedt om eventueel de beperking van de dwangsom uit te spreken; dat het onevenwicht
tussen het bedrag van de dwangsom en de waarde van de niet uitgevoerde prestatie alleen
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de beperking van de dwangsom niet kan verantwoorden, aangezien die beperking enkel
verantwoord is wanneer aan de hoofdveroordeling onmogelijk kan worden voldaan. In dit
geval stelt het bestreden vonnis die onmogelijkheid voor verweerster en wijlen haar man
helemaal niet vast, maar overweegt alleen "dat de rechtbank niet de blinde uitvoerder is
van de beslissingen van de vrederechter, die in dit geval tot een erg onrechtvaardige toestand leiden: het bedrag van de gevorderde dwangsom is hoger dan het bedrag van de uit
te voeren werken; dat de rechtbank in die omstandigheden de dwangsom beperkt tot 1.000
BEF per dag vertraging, hetzij150 x 1.000= 150.000 BEF".
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet wettig kon beslissen de dwangsommen te
beperken die waren opgelegd in het vonnis van 27 oktober 1988 van de vrederechter van
het zesde kanton te Brussel dat door het vonnis van de 5 maart 1990 van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel werd bevestigd (schending van artikel 1385quinquies, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
...

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat naar luid van artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering
van de veroordeelde die dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan opschorten
gedurende de door hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval
van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen;
Dat uit die bepaling volgt dat alleen de vaststelling door de rechter dat de veroordeelde onmogelijk aan de hoofdveroordeling kan voldoen de rechter de mogelijkheid biedt hem volledig of gedeeltelijk van de betaling van de dwangsom te
ontheffen;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te zeggen dat "de rechtbank niet
de blinde uitvoerder is van de beslissingen van de vrederechter, die in dit geval
tot een erg onrechtvaardige toestand leiden : het bedrag van de gevorderde
dwangsom is hoger dan het bedrag van de uit te voeren werken", zijn beslissing
om de ten laste van verweerster uitgesproken dwangsom te beperken niet naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven :
Overwegende dat het tweede onderdeel, dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, niet hoeft te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
31 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 577
1° KAMER - 31 oktober 2002

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - K.B.
NR. 63 VAN 20 JULI 1982 - CUMULATIE VAN AMBTEN - TOEPASSINGSGEBIED - AMBTEN BINNEN
HET LAND.
De bepaling van het K.B. nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de
bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld
personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan, beogen een cumulatie van ambten binnen het land 1.
(Art. 10, §2, 2° K.B. nr. 63 van 20 juli 1982)
(M. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0582.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
...
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1, 5° en 7°, van de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning;
1 Het O.M. concludeerde tot verwerping van het tweede onderdeel van het tweede middel. Het
baseerde zich hiervoor op de specifieke doelstelling van de machtigingswet van 2 feb. 1982 tot
toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, met name de vermindering van de
openbare last van de Belgische Staat door een beperking van cumulatie van bijbetrekkingen met
hoofdambten. Om het toepassingsgebied van het K.B. te omschrijven, kwam het dus erop aan te
bepalen waar de bijbetrekking werd uitgeoefend. Wanneer dus het K.B. toegepast wordt op de
cumulatie van een in het buitenland uitgeoefend hoofdambt en een in België uitgeoefende
bijbetrekking, werd de voornoemde doelstelling gerespecteerd.
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- de artikelen 2, §2, en 10, §2, 2°, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982
houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, als gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 161 van 30 december 1982 en zoals het van toepassing was voor de jaren waarvoor
verweerster terugbetaling vraagt;
- de artikelen 105 en 159 van de Grondwet, en voor zoveel nodig 78 en 107 van de
Grondwet voor de coördinatie ervan op 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest maakt toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit nr.
63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het
onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan
en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, wijst eisers vordering
af, zegt voor recht dat de beslissing tot terugbetaling van verweerster van 21 december
1989 wettig is en moet worden uitgevoerd, en veroordeelt eiser in die mate haar 2.662.782
BEF terug te betalen vermeerderd met interest tegen de wettelijke rentevoet sedert 21 december 1989 tot de volledige betaling, op grond dat :
"de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de
Koning, die de wettelijke grondslag vormt van voornoemd koninklijk besluit (het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982), bepaalt in haar artikel 1 dat de bijzondere machten
aan de Koning zijn toegekend om het economische herstel, de vermindering van de openbare lasten, de gezondmaking van de openbare financiën en het scheppen van werkgelegenheid te bevorderen;
dat het onjuist is te beweren dat de betwiste anti-cumulatieregel niet in overeenstemming is met die doelstellingen als hij activiteiten in het buitenland beoogt;
dat er inderdaad, wanneer met toepassing van die regel de precieze toestand (van eiser)
wordt onderzocht die zijn hoofdactiviteit in het buitenland uitoefent, verschillende onderstellingen theoretisch mogelijk zijn, te weten :
- ofwel behoudt (eiser) zijn Belgische en buitenlandse activiteiten en wordt hij niet of
slechts gedeeltelijk betaald voor zijn activiteit in België; in die onderstelling worden de
openbare lasten van de Belgische Staat verminderd en is een van de beoogde doelstellingen bereikt;
- ofwel stopt (eiser) zijn activiteit in België en kan zijn plaats worden ingenomen door
een werkzoekende; aldus wordt de voornoemde doelstelling, scheppen van werkgelegenheid in België bereikt;
- ofwel stopt (eiser) zijn activiteit in Nederland en behoudt hij zijn activiteit in België;
in die veronderstelling worden de doelstellingen van de wet weliswaar niet bereikt; die
veronderstelling blijkt evenwel vrijwel absurd aangezien men niet inziet dat (eiser) een
beter bezoldigde voltijdse betrekking zou ruilen voor een halftijdse of lager bezoldigde
betrekking;
dat tot besluit moet worden vastgesteld dat de anti-cumulatieregel, wanneer hij activiteiten in het buitenland beoogt, ook beantwoordt aan de doelstellingen van de machtigingswet, behalve in een veronderstelling die in de praktijk absurd is en waarmee dus
geen rekening moet worden gehouden;
dat die regel hoe dan ook, in zoverre hij in verschillende veronderstellingen van activiteiten in het buitenland aan de doelstellingen van de machtigingswet beantwoordt, niet
strijdig is met die wet;
dat bovendien, ook al moet een koninklijk besluit dat bijzondere machten toekent inderdaad strikt worden uitgelegd, uit dat beginsel niet mag worden afgeleid dat het toepas-
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singsgebied van een dergelijk besluit kan worden beperkt tot de activiteiten die op het
Belgisch grondgebied worden uitgeoefend terwijl dat besluit op dat punt geen beperkingen bevat;
dat het feit alleen dat de anti-cumulatieregel onrechtstreeks de vrijheid van arbeid kan
beperken, niet impliceert dat die regel strikter moet worden uitgelegd dan zijn bewoordingen;
dat overigens de omstandigheid dat dezelfde regel de pensioenen ten laste van de
Schatkist bedoelt niet betekent dat voor de andere vermelde activiteiten, alleen maar de in
België uitgeoefende activiteiten worden bedoeld".
Grieven
Het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt
leerplan, als gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 161 van 30 december 1982 en zoals
het van toepassing was voor de jaren waarvoor verweerster terugbetaling vraagt, bepaalt
in zijn artikel 10, §2, 2°, dat met ingang van het schooljaar 1982-1983 geen bezoldiging
wordt toegekend voor "prestaties verstrekt in het onderwijs voor sociale promotie of met
beperkt leerplan, die overeenkomstig dit besluit als bijbetrekking beschouwd worden".
Naar luid van artikel 2, §2, van genoemd besluit, dient onder "bijbetrekking" te worden
verstaan "het ambt met al dan niet volledige prestaties dat in het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan wordt uitgeoefend door een personeelslid dat terzelfdertijd :
a) een ambt met volledige prestaties uitoefent in het onderwijs met volledig leerplan,
b) een zelfstandig beroep uitoefent waarin een beroepsactiviteit wordt ontwikkeld die
tenminste 60 pct. vereist van de wekelijkse arbeidsprestaties verstrekt door iemand die dezelfde activiteit op uitsluitende wijze uitoefent,
c) uit hoofde van elke andere bezigheid en/of wegens het genot van een pensioen ten
laste van de Openbare Schatkist, bruto-inkomsten heeft waarvan het bedrag gelijk is aan
of hoger is dan het bedrag van de bruto-inkomsten die hij zou verkrijgen, indien het zijn
ambt als hoofdambt met volledige prestaties uitoefende, maar berekend op het minimum
van de weddenschaal,
d) een wedde of een rustpensioen geniet uit hoofde van een betrekking uitgeoefend in
de privé-sector of in de overheidssector, waarvan de normale uurregeling van die aard is
dat zij een normale beroepsactiviteit volledig in beslag neemt, behalve indien het bedrag
ervan lager is dan het minimum van de laagste weddenschaal verbonden aan het ambt van
studiemeester-opvoeder,
e) een niet-uitsluitend ambt in het onderwijs met volledig leerplan uitoefent waarvoor
het volledige wedde geniet, waarvan het bruto bedrag gelijk is aan of hoger ligt dan het
minimum van zijn weddenschaal.
Onder "andere bezigheid" in de zin van c), hiervoren, wordt verstaan een andere bezigheid dan :
1° een zelfstandig beroep,
2° prestaties in het onderwijs met volledig leerplan of in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, waarvoor een bezoldiging ten laste van de Schatkist wordt
toegekend".
...
Tweede onderdeel
De besluiten tot toekenning van bijzondere machten moeten op beperkende wijze wor-
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den uitgelegd.
Uit de bewoordingen van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 volgt niet dat
zijn bewoordingen van toepassing zijn wanneer het hoofdambt in het buitenland wordt
uitgeoefend.
Uit de verwijzingen in artikel 2 van dat koninklijk besluit naar de begrippen "onderwijs
met volledig leerplan" en pensioen "ten laste van de Openbare Schatkist", blijkt daarentegen dat de Koning enkel het onderwijs in België en de pensioenen ten laste van de Belgische overheid heeft kunnen bedoelen.
Die bewoordingen maken het overduidelijk dat het toepassingsgebied van dat koninklijk besluit beperkt is tot een louter Belgische cumul.
Het begrip "andere bezigheid" in littera c) van artikel 2, §2, van het koninklijk besluit
nr. 63 van 20 juli 1982 kan dus alleen in die zin worden begrepen dat het uitsluitend betrekking heeft op de andere in België uitgeoefende activiteiten, en niet op de in het buitenland uitgeoefende activiteiten.
Het bestreden arrest dat beslist dat het toepassingsgebied van het koninklijk besluit nr.
63 van 20 juli 1982 omdat het op dat punt niet beperkt werd, niet tot de activiteiten op het
Belgische grondgebied mag worden beperkt, geeft aan dat koninklijk besluit tot toekenning van bijzondere machten een extensieve uitlegging die door de tekst ervan niet verantwoord wordt en schendt bijgevolg de in het middel aangewezen artikelen 2, §2, en 10, §2,
2°, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982.

Beslissing van het Hof
Tweede middel
Tweede onderdeel :
Overwegende dat ingevolge artikel 10, §2, 2°, van het koninklijk besluit nr. 63
van 20 juli 1982, dat in het middel is aangewezen, met ingang van het schooljaar
1982-1983 geen bezoldiging wordt toegekend voor prestaties verstrekt in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, die overeenkomstig dit
besluit als bijbetrekking beschouwd worden; dat volgens artikel 2, §2, van hetzelfde besluit, onder "bijbetrekking" dient te worden verstaan het ambt met al
dan niet volledige prestaties dat in het onderwijs voor sociale promotie of met
beperkt leerplan wordt uitgeoefend door een personeelslid dat terzelfdertijd bruto-inkomsten heeft waarvan het bedrag hoger is dan het bedrag van de bruto-inkomsten die hij zou verkrijgen, indien het zijn ambt als hoofdambt met volledige
prestaties uitoefende, uit hoofde hetzij van een pensioen ten laste van de Openbare Schatkist, hetzij van een andere bezigheid dan een zelfstandig beroep of prestaties in het onderwijs met volledig leerplan of in het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan;
Overwegende dat de bepalingen van dat besluit de cumulatie van ambten in
het binnenland beogen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "ook al moet een koninklijk besluit
dat bijzondere machten toekent inderdaad strikt worden uitgelegd, uit dat beginsel niet mag worden afgeleid dat het toepassingsgebied van een dergelijk besluit
kan worden beperkt tot de activiteiten die op het Belgisch grondgebied worden
uitgeoefend terwijl dat besluit op dat punt geen beperkingen bevat";
Dat het arrest, terwijl de koninklijke besluiten tot toekenning van bijzondere
machten op beperkende wijze moeten worden uitgelegd, het koninklijk besluit
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nr. 63 van 20 juli 1982 uitlegt op een wijze die door de tekst ervan niet wordt
verantwoord;
Dat het bijgevolg zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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.
31 oktober 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie1 van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

