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Nr. 1
1° KAMER - 2 januari 2003

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - VORDERING GEGROND OP EEN
MISDRIJF - REGELS VAN DE BEWIJSVOERING.
Een vordering in rechte die voor de burgerlijke rechter gegrond is op een misdrijf, valt onder
toepassing van de regels van de bewijsvoering in strafzaken; in die materie mag het
bewijs van het litigieuze feit door alle middelen rechtens worden aangevoerd1. (Art. 1348
B.W.)
(L. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0188.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 22 september 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- regel volgens welke het bewijs in strafzaken geregeld wordt door de bepalingen van
het Wetboek van Strafvordering en de beginselen van de strafrechtspleging;
- artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1322, 1341, eerste lid, en 1348, tweede lid, 1°, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis doet de beroepen beslissing teniet, behalve in zoverre de vordering daarbij ontvankelijk was verklaard en, opnieuw uitspraak doende voor het overige,
verklaart het de vordering van eiser niet gegrond en veroordeelt het hem in de kosten van
beide instanties, op grond :
dat eiser "(verweerder) volledig aansprakelijk acht voor het ongeval en hem verwijt een
inhalend voertuig te hebben ingehaald op een smalle weg,op het ogenblik waarop de echtgenote (van eiser) haar voornemen om naar links af te slaan kenbaar had gemaakt en zich
reeds naar links had begeven;
(...)
dat de partijen een ongevalsaangifte in der minne hebben opgemaakt;
(...) dat ieder van de partijen, door haar handtekening daarop aan te brengen, zich akkoord heeft verklaard met de vermeldingen ervan;
1 Zie Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705 en concl. proc.-gen. J. DU JARDIN.
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dat het tegenbewijs door getuigen dus niet toelaatbaar is;
(...) dat de situatieschets van het ongeval onder rubriek 13 van de aangifte duidelijk is
en op schaal is uitgevoerd, aangezien het niet wordt betwist dat de rijbaan 5 meter breed is
op de plaats van het ongeval en dat op de schets iedere meter voorgesteld wordt door een
vierkant en dat ieder voertuig is getekend op 1 3/4 vierkant, wat overeenkomt met een
breedte van 1,75 meter, dat is de breedte van de betrokken voertuigen, op enkele centimeter na;
(...) dat uit die situatietekening blijkt dat (de echtgenote van eiser) naar links begon af te
slaan vanaf de rechterrand van de rijbaan, ofschoon zij zich op zijn minst een heel eind tevoren naar het midden van de rijbaan had moeten begeven waardoor (verweerder) op tijd
op de hoogte had kunnen zijn van haar voornemen om naar links af te slaan zonder de tegenliggers te hinderen;
dat de vermeldingen, die iedere partij onder haar rubriek 'opmerkingen' heeft aangebracht niet in strijd zijn met de situatietekening;
(...) dat, daar (de echtgenote van eiser) zich niet vooraf naar links had begeven, zoals zij
had moeten doen overeenkomstig artikel 19.3.2° a, van het Wegverkeersreglement, (verweerder) het recht had links in te halen;
dat het niet is aangetoond dat hij ook maar de geringste fout in oorzakelijk verband met
het ongeval heeft begaan".
Grieven
Door te overwegen dat eiser "(verweerder) volledig aansprakelijk acht voor het ongeval
en hem verwijt een inhalend voertuig te hebben ingehaald op een smalle weg op het ogenblik waarop de echtgenote (van eiser) haar voornemen om naar links af te slaan kenbaar
had gemaakt en zich naar links had begeven" en door de vordering van eiser te verwerpen
op grond dat, aangezien zijn echtgenote "zich niet vooraf naar links had begeven, zoals zij
had moeten doen overeenkomstig artikel 19.3.2° a, van het Wegverkeers-reglement, (verweerder) het recht had links in te halen", stelt het vonnis vast dat die vordering, waarover
het uitspraak doet, gegrond was op een strafbaar feit.
Het bewijs in strafzaken wordt geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en de beginselen van de strafrechtspleging; overeenkomstig de artikelen 2 van
het Gerechtelijk Wetboek en 1348, tweede lid, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, zijn de regels inzake het bewijs in burgerlijke zaken niet van toepassing op de strafzaken; krachtens
laatstgenoemde bepaling meer bepaald, lijden de regels betreffende het bewijs door geschrift in burgerlijke zaken, en met name de artikelen 1322 en 1341 van dat wetboek uitzondering wanneer de verbintenis ontstaat uit een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf. Het
feit kan in die gevallen bewezen worden door alle middelen van recht, getuigenissen inbegrepen.
Daaruit volgt dat, wanneer de burgerlijke rechter uitspraak moet doen over een rechtsvordering tot vaststelling van de aansprakelijkheid voor een strafbaar feit, dat feit door
alle middelen van recht kan worden bewezen.
Aangezien het vonnis, na te hebben vastgesteld dat de partijen een ongevalsaangifte in
der minne hadden opgemaakt, onder verwijzing naar het arrest van [het] Hof [van Cassatie] van 30 april 1942, oordeelt "dat ieder van de partijen, door hun handtekening daarop
aan te brengen, zich akkoord heeft verklaard met de vermeldingen ervan" en daaruit afleidt "dat het tegenbewijs door getuigen dus niet toelaatbaar is", impliciet doch onmiskenbaar toepassing maakt van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, dat de wettelijke
grondslag vormt van voormeld arrest, en van artikel 1341, eerste lid, van hetzelfde wetboek krachtens hetwelk het bewijs door getuigen niet worden toegelaten tegen en boven
de inhoud van de akten.
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Door om die reden geen acht te slaan op de getuigenverklaring van mevrouw Liénard,
die door eiser regelmatig was aangevoerd in zijn appèlconclusie, schendt het vonnis derhalve de in het middel vermelde regel betreffende het bewijs in strafzaken, de artikelen 2
van het Gerechtelijk Wetboek en 1348, tweede lid, 1°, van het Burgerlijk Wetboek alsook,
door de onwettige toepassing ervan, de artikelen 1322 en 1341, eerste lid, van genoemd
wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer een vordering in rechte voor de burgerlijke rechter
gegrond is op een overtreding van de strafwet, de regels inzake het bewijs in
strafzaken van toepassing zijn; dat het bewijs van het litigieuze feit in die zaken
door alle middelen van recht kan worden geleverd;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat eiser de rechtsvordering
tot vergoeding van zijn schade grondde op een feit dat een misdrijf opleverde aan
de zijde van verweerder;
Overwegende dat de appèlrechters, na te hebben vastgesteld dat de twee bestuurders een ongevalsaangifte in der minne hadden opgemaakt, hebben beslist
"dat ieder van de partijen, door haar handtekening daarop aan te brengen, zich
akkoord heeft verklaard met de vermeldingen ervan" en daaruit hebben afgeleid
dat "het tegenbewijs door getuigen dus niet kan worden toegelaten";
Dat de appèlrechters, daar ze aldus toepassing hebben gemaakt van regels inzake het bewijs in burgerlijke zaken, hun beslissing niet naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste aanleg te Doornik, zitting houdende in hoger beroep.
2 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 2
1° KAMER - 2 januari 2003

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL.
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- TERMIJN - VERVALDAG - WETTELIJKE FEESTDAG - GEVOLG.
Wanneer in burgerlijke zaken de vervaldag om hoger beroep in te stellen een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag. (Art. 53, tweede lid Ger.W.)
(B. e.a. T. FORTIS BANK N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0269.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 47, 48, 49, 50, eerste lid, 52, 53, 54, 57, 1051, eerste lid, en 1056, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek;
- artikelen 1, 2 en 5 van de wet van 17 thermidor jaar VI houdende maatregelen tot coördinatie van de rustdagen met de republikeinse kalender;
- enig artikel van de wet van 7 maart 1891 waarbij aan paasmaandag en pinkstermaandag het karakter van feestdag toegekend wordt;
- artikel 2 van het besluit van 7 thermidor jaar VIII betreffende de inachtneming van de
feestdagen;
- artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene
wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen;
- de artikelen 1, 1 bis en 5, inzonderheid eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 juni
1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen
en betreffende afwezigheden om persoonlijke redenen;
- de artikelen 1, § 1, 2, § 1, en 14, inzonderheid § 1, van het koninklijk besluit van 19
november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen .
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk en veroordeelt hen in de kosten van het hoger beroep op grond dat "(verweerster) (...) aanvoert
dat het verzoekschrift in hoger beroep op grond van de artikelen 52, 54 en 1051 van het
Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk is wegens laattijdigheid; (de eisers) verklaren zich
te zullen gedragen naar het oordeel van de rechter; (...) het exploot tot betekening van het
(beroepen) vonnis dagtekent van 13 maart 1998, zodat het verzoekschrift in hoger beroep,
krachtens voormelde wetsbepalingen, uiterlijk op 13 april 1998 diende te worden ingediend. Dat is echter pas gebeurd op dinsdag 14 april 1998; het hoger beroep is bijgevolg
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niet ontvankelijk".
Grieven
Volgens artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek "is de termijn om hoger
beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de
kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid". Artikel 1056, 2°,
van dat wetboek preciseert dat het hoger beroep, behalve wanneer het gericht is tegen een
gedaagde die niet verschijnt voor de eerste rechter en buiten de in 3° bepaalde gevallen,
wordt ingesteld "bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen
zijn, ingediend wordt op de griffie van het gerecht in hoger beroep en door de griffier aan
de gedaagde partij en, in voorkomend geval, aan haar advocaat bij gerechtsbrief ter kennis
wordt gebracht (...)".
De termijn, bedoeld in artikel 1051, eerste lid, is voorgeschreven op straffe van verval,
zodat hij door de rechter niet kan worden verlengd en vooral niet kan worden verkort op
straffe van schending van de artikelen 49 en 50 van het Gerechtelijk Wetboek.
En volgens artikel 54 van dat wetboek wordt de termijn die in maanden wordt uitgedrukt, zoals de termijn om hoger beroep in te stellen "gerekend van de zoveelste tot de
dag voor de zoveelste". Artikel 52, eerste lid, preciseert dat "de termijn wordt gerekend
van middernacht tot middernacht. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte of
van de gebeurtenis welke hem doet ingaan, en omvat alle dagen, ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen".
Daaruit volgt dat in beginsel, zoals het bestreden arrest zegt, de termijn om op geldige
wijze hoger beroep in te stellen tegen een op 13 maart betekend vonnis verstrijkt op 13
april, dat is de laatste dag waarop het verzoekschrift in hoger beroep nog op tijd kan worden ingediend.
1. Eerste onderdeel
Artikel 53, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt evenwel het volgende :"is
(de vervaldag) echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag". En, wat meer bepaald de indiening
van een verzoekschrift in hoger beroep betreft, die dient te geschieden op de griffie van
het gerecht in hoger beroep, bepaalt artikel 52, tweede lid, van dat wetboek dat die akte
alleen op geldige wijze kan worden verricht "op de dagen en uren waarop die griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek".
Daaruit volgt dat, indien de laatste dag waarop een verzoekschrift in hoger beroep nog
ter griffie kan worden ingediend een wettelijke feestdag is waarop de griffie niet toegankelijk is, de indiening op geldige wijze wordt verricht de eerste werkdag die volgt op die
feestdag en dat het onder die voorwaarden ingestelde hoger beroep niet wettig niet ontvankelijk kan worden verklaard wegens laattijdigheid.
Volgens de wet van 17 thermidor jaar VI, "zijn de (zondagen) en de (wettelijke
feest)dagen rustdagen in (het Rijk)", zodat (artikel 2) "de gestelde overheden, hun bedienden en die van de kantoren van de openbare dienst op de vermelde dagen met verlof zijn
behalve in noodgevallen en voor de afhandeling van de criminele zaken". Artikel 2 van
het besluit van 7 thermidor jaar VIII preciseert dat "de inachtneming van de feestdagen
(...) een verplichting is (...) voor de gestelde overheden, de openbare ambtenaren en de
werknemers van de regering". Dat blijkt ook nog uit het koninklijk besluit van 1 juni 1964
betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen en
betreffende de afwezigheden om persoonlijke redenen, waarvan artikel 5 bepaalt dat de
rijksambtenaren, onder wie de griffiers en griffiebedienden van de hoven en rechtbanken,
met verlof zijn op de wettelijke feestdagen.
Dienaangaande bepaalt het enig artikel van de wet van 7 maart 1891 dat "Paasmaandag
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en Pinkstermaandag (...) wettelijke feestdagen zijn", wat trouwens ook blijkt uit artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en artikel 14, § 1, van
het koninklijk besluit van 19 november 1998 volgens hetwelk de rijksambtenaren, die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van de
rijksambtenaren, "met verlof zijn op de in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april
1974 opgesomde feestdagen (...)".
De dag waarop in beginsel de termijn verstreek waarbinnen nog hoger beroep kon worden ingesteld tegen de aan de eisers op 13 maart 1998 betekende beslissing van de beslagrechter te Nijvel, namelijk 13 april 1998, was echter een Paasmaandag (Pasen viel op 12
april 1998), met andere woorden een wettelijke feestdag, zodat verzoekschrift in hoger beroep nog op dinsdag 14 april 1998 op tijd kon worden ingediend.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest, daar het vaststelt dat het beroepen vonnis aan de
eisers was betekend op 13 maart 1998 en dat laatstgenoemden hun verzoekschrift in hoger
beroep hadden ingediend op "dinsdag 14 april 1998", niet wettig het hoger beroep van de
eisers niet ontvankelijk heeft kunnen verklaren wegens de laattijdigheid ervan (schending
van alle, in het middel vermelde bepalingen, behalve artikel 149 van de grondwet).
(...)
2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest stelt vast dat het beroepen vonnis was betekend op 13 maart 1998,
en beslist dat het hoger beroep van de eisers diende te worden ingesteld bij een op 13 april
1998 ingediend verzoekschrift, maar dat het verzoekschrift in hoger beroep, gelet op de
artikelen 52 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek, die het arrest van toepassing verklaart,
op "dinsdag 14 april 1998" en dus te laat was ingediend, zonder daarbij na te gaan of aan
te geven of 13 april 1998 waarop, volgens het arrest, de termijn voor hoger beroep verstreek een werkdag was waarop de griffie van het appèlgerecht toegankelijk was voor het
publiek en waarop, overeenkomstig artikel 52 van het Gerechtelijk Wetboek, het verzoekschrift in hoger beroep van de eisers op geldige wijze kon worden ingediend, dan wel een
wettelijke feestdag was; het bevat aldus niet de feitelijke vaststellingen die het Hof in staat
moeten stellen de wettigheid van de bestreden beslissing na te gaan, en het is derhalve niet
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
...
Over de gegrondheid van het middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het beroepen vonnis aan de eisers is
betekend op 13 maart 1998 en dat het verzoekschrift in hoger beroep op de griffie van het hof van beroep is ingediend op dinsdag 14 april 1998;
Dat het erop wijst dat, krachtens de artikelen 52, 54 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn om tegen dat vonnis hoger beroep aan te tekenen verstreek op 13 april 1998;
Overwegende evenwel dat artikel 53, tweede lid, van dat wetboek bepaalt dat,
wanneer de vervaldag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, de
vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag;
Dat 13 april 1998 een Paasmaandag en dus een wettelijke feestdag was, zodat
de termijn voor hoger beroep was verlengd tot 14 april 1998;
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Dat het arrest, daar het beslist dat het verzoekschrift in hoger beroep uiterlijk
op 13 april 1998 diende te worden ingediend op de griffie, niet wettig beslist dat
het hoger beroep van de eisers niet ontvankelijk is;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Wat de vordering tot bindendverklaring van het arrest betreft :
Overwegende dat de eisers er belang bij hebben dat het onderhavige arrest bindend wordt verklaard voor de te dien einde voor het Hof in de zaak opgeroepen
partij;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het aan de naamloze vennootschap Fortis Bank akte verleent van haar hervatting van het geding tegen de
naamloze vennootschap A.S.L.K. Bank;
Verklaart het onderhavige arrest bindend voor J.-N. B. handelend in zijn hoedanigheid van curator;
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 over aan de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
2 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 3
1° KAMER - 2 januari 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERZOEKSCHRIFT - ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VERZUIM VAN HANDTEKENING - GEVOLG.
2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - ROEKELOOS BEROEP
- TEGENVORDERING - SCHADEVERGOEDING.
1º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een aan de griffie van het Hof
gericht verzoekschrift dat niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van
Cassatie1. (Art. 1080 Ger.W.)
2º Wanneer het Hof heeft kennisgenomen van een tegenvordering die gegrond is op de
1 Cass., 29 maart 1999, A.R. S.98.0080.F, nr. 188.
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het

de

eiser

veroordelen

tot

(IDEE-PROTECT-INTERNATIONALE v.z.w. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0355.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
I. Het cassatieberoep
Overwegende dat, krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, het
cassatieberoep wordt ingesteld bij een verzoekschrift, dat zowel op het afschrift
als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Overwegende dat het verzoekschrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
2. De tegenvordering
Overwegende dat uit de door verweerder aangevoerde gegevens van de zaak
volgt dat het cassatieberoep roekeloos is en hem schade heeft berokkend;
Dat de gevorderde vergoeding dient te worden toegekend;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres tot betaling van een vergoeding van 2.500 euro aan verweerder;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
2 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

2 Cass., 17 mei 2001, A.R. C.99.0271.F, nr. 289.
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Nr. 4
1° KAMER - 3 januari 2003

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING VAN
B.T.W.-TEGOEDEN - WETTELIJKE REGELING - GEVOLGEN - MOGELIJKHEID TOT
RECHTERLIJKE TOETSING - ONWETTELIJKHEID VAN DE BIJ K.B. NR. 4 UITGEWERKTE REGELING GEVOLGEN.
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING VAN
B.T.W.-TEGOEDEN - TOETSING DOOR DE BESLAGRECHTER - DRAAGWIJDTE.
1º Uit artikel 76, § 1, derde lid B.T.W.-Wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding van B.T.W.-tegoeden te
voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder
derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de geldigheid van de
inhouding te laten toetsen door de rechter. De hoven en de rechtbanken mogen de
aspecten van de regeling vervat in artikel 8.1, § 3 van het K.B. nr. 4 van 29 december
1969 die een daadwerkelijk rechterlijk toezicht in de weg staan overeenkomstig artikel
159 van de Grondwet niet toepassen. (Art. 76, § 1, derde lid W.B.T.W.; art. 8.1, § 3 K.B.
nr. 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de
toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door art. 8 K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door
art. 7 K.B. 4 april 1993)
2º In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid
van de inhouding van B.T.W.-tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te
toetsen of de schuldvordering van de Administratie, hoewel betwist, prima facie een
zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude aangevoerd
in de processen-verbaal van de B.T.W.-administratie de inhoudingsmaatregel kunnen
rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak
om de belangen van de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel1. (Art. 76, § 1, derde lid
W.B.T.W.; art. 8.1, § 3 K.B. nr. 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot de teruggaven
inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door art. 8 K.B. 29 dec.
1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993)
(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINANCIEN T. CUSTOMS & TRAFIC DAVA N.V.)

Uittreksel uit de conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
(…)
8. De voorliggende betwisting heeft betrekking op de omvang van het jurisdictioneel
toezicht van de beslagrechter op de inhouding van BTW-tegoeden.
De redenering die de Belgische Staat opbouwt in het eerste onderdeel kan als volgt
worden samengevat. De tekst van artikel 76 van het BTW-wetboek machtigt de Koning
uitdrukkelijk om een inhouding te voorzien die geldt als bewarend beslag. Deze bepaling
houdt geen vormvoorwaarden noch vormvoorschriften in om deze maatregel aan te wenden en sluit meer bepaald niet uit dat een vermoeden voor de toepassingsvoorwaarden ervan zou ingesteld worden.De specificiteit van het gecreëerde juridisch instrument vloeit
derhalve voort uit de wet zelf en het koninklijk besluit houdt niets anders in dan de uitvoering van de wettelijke bepaling van artikel 76, §1 van het BTW-wetboek.
Het bestaan van een rechterlijk toezicht zou niet onverenigbaar zijn met het opleggen
van een vermoeden van hoogdringendheid en met het verbinden van het recht op
1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M. dat, wat betreft de in het eerste onderdeel van het
middel gestelde rechtsvragen, eenzelfde standpunt innam als het Hof, doch uiteindelijk tot de
vernietiging van het bestreden arrest besloot om cassatietechnische redenen.
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inhouding met een proces-verbaal van de administratie, zolang het door dit proces-verbaal
geleverd bewijs niet is weerlegd of de in de tekst van het koninklijk besluit omschreven
voorwaarden werden vervuld.
Uit een juiste lezing van het arrest van het Arbitragehof van 7 juli 1998 zou blijken dat
de beslagrechter een daadwerkelijk toezicht moet kunnen uitoefenen over de
regelmatigheid en de geldigheid van de inhouding, maar niet over de BTW-schuld zelf.
Het toezicht van de beslagrechter zou zich uitstrekken tot de eigen grond- en
vormvoorwaarden van het aangevoerd juridisch instrument, zoals dit door de wet is
gecreëerd. De rechter behoudt in het kader van dit stelsel de controle op de toepassing van
de regeling, zoals zij is omschreven in het koninklijk besluit dat tot uitvoering van de wet
werd uitgevaardigd.
Heeft de Belgische Staat het bij het rechte eind door de controlemogelijkheden van de
beslagrechter ten aanzien van de inhouding van B.T.W.-tegoeden op die manier te
omschrijven?
Hierover bestaat in de rechtspraak en de rechtsleer reeds geruime tijd een grote
controverse. Om in deze materie enige klaarheid te brengen, wordt hierna vooreerst kort
het toepasselijk wettelijk kader geschetst, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de
parlementaire voorbereiding van artikel 76, §1, derde lid van het BTW-wetboek. Daarna
wordt een bekopt overzicht gegeven van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Tot
slot wordt standpunt ingenomen met betrekking tot de wettelijkheid van artikel 8.1, §3
van het K.B. nr. 4 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde
waarde. Het cassatiemiddel zal nadien worden beoordeeld in het licht van dit standpunt.
a) Toepasselijk wettelijk kader.
9. Wanneer het bedrag van de belasting die ingevolge de artikelen 45 tot 48 van het
BTW-wetboek voor aftrek in aanmerking komt, aan het einde van het kalenderjaar meer
bedraagt dan de belasting die verschuldigd is door de belastingplichtige, dan wordt dit
verschil teruggeven binnen drie maanden op uitdrukkelijk verzoek van de
belastingplichtige (artikel 76, §1 BTW-wetboek). Het credit-saldo op de rekening-courant
tussen de belastingplichtige en BTW-administratie is het gevolg van de door de
belastingplichtige tijdens het jaar ingediende aangiften. De BTW-administratie hield in
het verleden meer dan eens de ten gunste van een belastingplichtige bestaande BTWtegoeden - die het gevolg zijn van een credit-saldo op de rekening-courant - in omwille
van achterstallige BTW-schulden. De administratie zal het saldo van de rekening-courant
niet aanvaarden wanneer uit een onderzoek blijkt dat een tegoed niet met de werkelijkheid
overeenstemt of wanneer de juistheid ervan in rechte wordt betwist. In een dergelijk geval
wordt het tegoed niet teruggeven maar aangerekend op de uitstaande vorderingen van de
Staat, die al dan niet geïncorporeerd zijn in een dwangbevel.
10. Deze administratieve praktijk werd door uw Hof echter onwettig geacht. In twee arresten van 12 maart 1993 oordeelde het Hof dat het bestuur de belasting die op andere
gronden verschuldigd is of die betrekking heeft op eerdere aangiften, slechts kan toerekenen op de navordering op voorwaarde dat zij terzake over een uitvoerbare titel beschikt
(bv. een dwangbevel waartegen geen verzet werd gedaan)2. De Administratie kan slechts
overgaan tot de inhouding van een BTW-tegoed indien vaststaat dat er werkelijk meer
BTW-verschuldigd was dan er werd aangegeven. Dergelijk bewijs kan volgens deze arresten slechts worden geleverd door een niet-betwist dwangbevel of door een definitieve
rechterlijke beslissing.
11. Door de wet van 28 december 1992 werd artikel 76 van het BTW-wetboek gewij2 Cass., 12 maart 1993, A.R. 7860, A.C. 1993, nr. 143 en A.R. 8273, A.C. 1993, nr. 144; R.W. 199394, 270; R. TOURNICOURT, “De teruggave van B.T.W credit-saldi. Twee arresten van het Hof van Cassatie van 12 maart 1993”, R. Cass. 1993, 116-117.
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zigd3. De parlementaire voorbereiding besteedt op uitvoerige wijze aandacht aan de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze wetswijziging: “De huidige tekst van artikel
76, §1 biedt de administratie geen wettelijke basis om het voor teruggaaf vatbaar overschot aan het einde van het kalenderjaar, dat in voorkomend geval op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige binnen de drie maanden moet worden teruggeven, tot het
passend beloop van de hierna gedefinieerde belastingschuld ten bewarende titel in te houden. Deze belastingschuld (belasting, geldboeten, interesten en kosten) bestaat op het
ogenblik van het indienen van de aangifte die het overschot vaststelt of wordt vastgesteld
naar aanleiding van de waarachtigheidscontrole van dit overschot en wordt door de belastingplichtige betwist of heeft aanleiding gegeven tot een verzet zoals bedoeld in artikel 89
van het Wetboek. Wat de teruggaven vóór het einde van het kalenderjaar betreft, stelt zich
mutatis mutandis dezelfde problematiek met dien verstande evenwel dat geen teruggavetermijn in de wet voorzien is.
De administratie was dan ook verplicht om in dergelijke omstandigheden over te gaan
(bijvoorbeeld carrouselfraudes) tot de inhouding van de teruggaaf ten bewarende titel teneinde de rechten van de Schatkist te vrijwaren. In geval van betwisting van deze inhouding wordt toevlucht genomen tot de procedure van het bewarend beslag onder derden in
eigen handen (al dan niet via verzoekschrift) zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek”4
Men mag inderdaad niet uit het oog verliezen dat het BTW-stelsel bijzonder
fraudegevoelig is. Bepaalde vormen van fraude zijn er op gericht B.T.W.-tegoeden te
doen ontstaan op grond van valse inkomende facturen, fictieve uitvoeroperaties e.d.m.
Terecht was de wetgever dan ook van oordeel dat de fiscus over de nodige instrumenten
moet kunnen beschikken om dergelijke misbruiken tegen te gaan.
Op grond van het nieuwe artikel 76, §1, derde lid van het BTW-wetboek kan bij koninklijk besluit worden voorzien in een inhouding ten voordele van de Administratie van
de B.T.W., Registratie en Domeinen die geldt als een bewarend beslag onder derden in de
zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek. Wat de wetgever hiermee bedoelde,
werd toegelicht tijdens de parlementaire voorbereiding: “Om al deze redenen wordt dan
ook voorgesteld om de rechten van de Schatkist wettelijk te vrijwaren via de inhouding en
dit tot beloop van de belastingschuld die aan te zuiveren is zonder evenwel de rechten van
de belastingplichtige te schaden (onze cursivering). De regering is dan ook van oordeel
dat dit best kan geschieden door aan deze inhouding de waarde te geven van een bewarend beslag onder derden dat uitgeoefend zou worden overeenkomstig de regelen en onder
de voorwaarden die door de Koning te bepalen zijn. Wat niet specifiek door de Koning
bepaald wordt, zou uiteraard overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek of andere wetsbepalingen die specifiek van toepassing zijn op de Staat, dienen te gebeuren”5.
12. De uitvoerende macht regelde de inhouding van BTW-tegoeden bijet K.B. van 29
december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde 6. Daarmee
kreeg een administratieve praktijk voor het eerst wettelijke grondslag.
De tekst van het koninklijk besluit van 29 december 1992 was echter al snel aan “reparatie” toe. Dit gebeurde met het koninklijk besluit van 14 april 1993 7. De voorwaarden
waaronder de administratie tot de inhouding van BTW-tegoeden mag overgaan, zijn thans
terug te vinden in het bij koninklijk besluit van 14 april 1993 gewijzigde artikel 8.1., §3
3 Zie artikel 86 Wet van 28 december 1992 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, B.S. 31 december
1992.
4 Amendement nr. 12 van de Regering, Parl. St. Kamer, 1992-93, 684/2, p. 9-10.
5 Amendement nr. 12 van de Regering, Parl. St. Kamer, 1992-93, 684/2, p. 10.
6 B.S. 31 december 1992.
7 B.S. 30 april 1993.
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van het K.B. nr. 4 van 29 december 19698.
13. Zonder onderscheid naargelang de belastingplichtige al dan niet geopteerd heeft
voor de teruggave van het BTW-overschot in zijn voordeel dat blijkt op het tijdstip van
het indienen van de aangifte, wordt die teruggaaf steeds geacht te zijn aangevraagd tot
beloop van de BTW-schuld die aan te zuiveren is, wanneer op het tijdstip van de
terugbetaling de belastingplichtige uit hoofde van de belasting over de toegevoegde
waarde belasting, geldboeten, intresten en bijkomende kosten verschuldigd is die
voortvloeien uit overtredingen begaan vóór het verstrijken van de periode waarop de
aangifte betrekking heeft. Indien de BTW-schuld in hoofde van de Administratie een
schuldvordering vormt die zeker, opeisbaar en vaststaand is, wordt het belastingkrediet tot
het passende beloop aangewend ter aanzuivering van de belastingschuld (artikel 8.1., §3,
eerste lid K.B. nr. 4 van 29 december 1969).
14. Op grond van artikel 8.1., §3, vierde lid van het voornoemde K.B. kan de
Administratie B.T.W.-tegoeden die resulteren uit de periodieke B.T.W.-aangifte
inhouden, zelfs wanneer ze niet over een schuldvordering beschikt die zeker, vaststaand
en opeisbaar is. Dit laatste is het geval wanneer de schuldvordering wordt betwist of
aanleiding heeft gegeven tot een dwangbevel waarvan de tenuitvoerlegging werd gestuit
door het verzet op grond van artikel 89 van het BTW-wetboek. Deze inhouding geldt als
bewarend beslag onder derden tot het geschil definitief wordt beëindigd op
administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest.
Voor de toepassing van deze inhouding wordt de voorwaarde van artikel 1413 van het
Gerechtelijk Wetboek (de "urgentie") geacht vervuld te zijn (artikel 8.1., §3, vierde lid, in
fine K.B. nr. 4).
De Administratie kan zelfs als ze geen formele vordering heeft, maar enkel beschikt
over ernstige vermoedens of bewijzen dat de aangifte of de vroegere aangiften gegevens
bevatten die onjuist zijn en een belastingschuld in het vooruitzicht stellen, overgaan tot
het inhouden van de BTW-tegoeden. Deze ernstige vermoedens of bewijzen, die de
belastingschuld aantonen of helpen aantonen, dienen te worden gerechtvaardigd in een
proces-verbaal overeenkomstig artikel 59, §1, van het BTW-wetboek dat voorafgaandelijk
aan de belastingplichtige ter kennis moet worden gebracht (art. 8.1, §3, vijfde en zesde lid
K.B. nr. 4).
Wanneer het gaat om een betwiste vordering of wanneer de Administratie de inhouding
verricht op grond van ernstige vermoedens of bewijzen van onjuistheden in vroegere
aangiften, dan geldt deze inhouding als bewarend beslag onder derden. De
belastingplichtige kan enkel verzet doen tegen de inhouding van BTW-tegoeden door
toepassing te maken van artikel 1420 van het Gerechtelijk Wetboek. De belastingplichtige
dient derhalve de beslaglegger (de Administratie) te dagvaarden voor de beslagrechter,
teneinde de opheffing van het beslag te doen gelasten.
15. Door de regelgeving met betrekking tot de inhouding van BTW-tegoeden wordt het
jurisdictioneel toezicht van de beslagrechter op deze bijzondere vorm van bewarend
beslag in zeer grote mate uitgehold. De beslagrechter kan immers de opheffing van het
beslag niet gelasten:
- zolang het door de processen-verbaal bedoeld in het zesde lid van artikel 8.1, §3 K.B.
nr. 4 geleverde bewijs niet is weerlegd (tijdens een procedure ten gronde) of,
- zolang de gegevens overeenkomstig de procedures van de door de Europese
Gemeenschappen uitgevaardigde reglementering inzake het uitwisselen van inlichtingen
8 Opnieuw was echter enige “reparatie” nodig. Door artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 22
november 1994 werden in de Nederlandse tekst van artikel 8.1., §3, vierde lid van het K.B. nr. 4 van
29 december 1969 de woorden “geheel en gedeeltelijk” vervangen door de woorden "geheel of
gedeeltelijk".
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tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap niet werden bekomen of,
- gedurende een opsporingsonderzoek van het Parket of een gerechtelijk onderzoek van
de onderzoeksrechter (artikel 8.1, §3, tiende lid K.B. nr. 4).
b) Belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.
16. De vraag stelt zich ten deze of de uitvoerende macht de machtiging te buiten is
gegaan die haar door de wetgever werd verleend met artikel 76, §1, derde lid van het
B.T.W.-wetboek?
In rechtspraak bestaat over deze kwestie geen eensgezindheid. Sommige beslagrechters
erkennen de wettelijkheid en de grondwettelijkheid van de rechtsfiguur van de inhouding9.
Zij delen de opvatting van de Administratie dat de inhouding van BTW-tegoeden op
grond van artikel 8.1, vierde en vijfde lid K.B. nr. 4 een “sui generis” rechtsfiguur is.
Deze rechtsfiguur heeft weliswaar dezelfde rechtsgevolgen als een bewarend derdenbeslag maar ze is, in zoverre het K.B. nr. 4 afwijkt van de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek, niet aan dezelfde toepassingsvoorwaarden en formaliteiten onderworpen10.
Volgens de meerderheidsopvatting heeft de wetgever echter aan de Koning slechts de
mogelijkheid gegeven om in een inhouding te voorzien die beantwoordt aan de voorwaarden van een bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk
Wetboek. In artikel 76 van het BTW-wetboek zou de Koning geen steun kunnen vinden
om af te wijken van de gemeenrechtelijke bepalingen in verband met het bewarend beslag
vermits voor zo’n derogatie een uitdrukkelijke wettelijke machtiging noodzakelijk is11. Op
grond van deze redenering werd artikel 8.1, §3, vierde lid en volgende K.B. nr. 4 door een
aantal beslagrechters op grond van artikel 159 van de Grondwet geheel buiten toepassing
gelaten12.
Een deel van de rechtspraak is minder streng. In de geest van die rechtspraak bestaat er
geen principieel verzet tegen de inhouding van BTW-tegoeden op grond van artikel 8.1,
§3, vierde of vijfde lid het K.B. nr. 4, maar de beperkingen aan de controle door de
beslagrechter worden niet toegepast. Onder meer de beperkingen die werden aangebracht
aan het jurisdictioneel toezicht van de beslagrechter door het tiende lid van artikel 8.1, §3,
K.B. nr. 4 worden veelal wegens onwettigheid buiten toepassing gelaten.
De Luikse beslagrechter vond in de machtigingswet geen enkele aanduiding dat de Koning zou gemachtigd zijn om het recht op verzet van de belastingplichtige tegen deze
maatregel te reglementeren13.
9 Zie bv. Beslagr. Antwerpen, 19 december 1996, F.J.F. 1997/178. Voor een uitgebreid onderzoek
van de rechtspraak wordt verwezen naar Fiscale rechtspraakoverzichten, B.T.W. 1971-78, Brussel,
De Boeck en Larcier, 2000, 3532-360.
10 Antwerpen, 27 juni 1994, R.W.1994-95, 990, noot DIRIX.
11 Beslagr. Mechelen, 11 oktober 1996, F.J.F. 1996/256 en F.J.F. 1997/177; Zie tevens L.
GHEYSSENS, "Teruggave van de belasting – Creditsaldo – Betwiste belastingschuld", Fisc. Koerier
1993, 515-518; F. SOETAERT, “Verweermiddelen tegen vrijwaringsmaatregelen en middelen van gedwongen tenuitvoerlegging inzake B.T.W”, in Fiscaal Praktijkboek 1993-94, Indirecte belastingen,
Kluwer, Antwerpen, 1994, (285), 340-341. Deze opvatting wordt ook verdedigd in het doctoraal
proefschrift van L. VANDENBERGHE, Aftrek en teruggaaf van BTW. Analyse van de Europese bepalingen en hun implementatie in de Belgische BTW-reglementering, in vergelijking met de reglementering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1998, 325 e.v. en in een eerdere bijdrage van zijn hand: "De inhouding van BTW-tegoeden, non-conformiteit met het nationaal en communautair recht", A.F.T. 1994,
171-175.
12 Beslagr. Mechelen 15 september 1995, A.J.T. 1995-96, 81, noot DE BRUYN, Fisc. Koerier 1995,
553, weergave MAHIEU; Beslagr. Brussel, 13 april 1995, Act. dr. 1996, 487; Beslagr. Nijvel, 12 april
1995, J.D.F. 1995, 361, noot.
13 Beslagr. Luik, 23 maart 1994, J.L.M.B. 1994, 706, noot DE LEVAL; Beslagr. Luik, 9 oktober 1995,
Act. dr. 1996, 492.
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In sommige uitspraken wordt benadrukt dat de beslagrechter de grondvoorwaarden
voor de inhouding van BTW-tegoeden mag toetsen. Specifiek voor het geval van een inhouding van een belastingkrediet op grond van het vierde of vijfde lid van artikel 8.1, §3
houdt dit in dat de beslagrechter de waarde van de door de Administratie aangebrachte en
in het proces-verbaal vervatte elementen, moet kunnen beoordelen. Dit komt, volgens de
Gentse beslagrechter, neer op een beoordeling van het zeker en vaststaand karakter van de
schuldvordering van de beslaglegger, waartoe de beslagrechter ook in het kader van een
gemeenrechtelijk bewarend beslag moet overgaan. Indien de in de processen-verbaal aangehaalde elementen ernstig voorkomen en bijgevolg de aanspraken van de administratie
een voldoende schijn van gegrondheid hebben, kan de vordering van de administratie als
voldoende zeker worden beschouwd. De in het vooruitzicht gestelde vordering van de Administratie zal tevens, zoniet vaststaand, dan toch minstens voor voorlopige raming vatbaar moeten zijn14.
17. Door de rechtsleer werd aangevoerd dat de regelgeving in verband met de inhouding van BTW-tegoeden strijdig zou zijn met de Zesde BTW-richtlijn15. Het Hof van Justitie deed hierover uitspraak in zijn arresten van 18 december 1997 16. Volgens het hoogste
communautaire rechtscollege vormt artikel 18, vierde lid van de Zesde BTW-richtlijn in
beginsel geen beletsel voor het in de Belgische regelgeving uitgewerkte stelsel van inhouding van BTW-tegoeden. De aspecten van de regelgeving die verder gaan dan nodig is om
de rechten van de Schatkist doelmatig te beschermen zijn evenwel niet verenigbaar zijn
met het evenredigheidsbeginsel, dat binnen de communautaire rechtsorde als algemeen
rechtsbeginsel geldt. Het staat aan de nationale rechter om te oordelen over de al dan niet
evenredige aard van deze maatregelen. Het is passend de nationale maatregelen of de interpretatie ervan te weren, die afbreuk doen aan een daadwerkelijke rechterlijke controle
van de hoogdringendheid en van de noodzaak van de inhouding van het terugbetaalbaar
saldo van de B.T.W., of van de maatregelen die zouden verhinderen dat een gehele of gedeeltelijke handlichting zou worden bevolen van de inhouding. Wanneer deze specifieke
procedure van bewarend beslag afwijkt van het gemene recht door een onweerlegbaar vermoeden van noodzaak en urgentie te hanteren, is, volgens het Hof, twijfel gerechtvaardigd
of deze procedure wel noodzakelijk is om de invordering van de verschuldigde bedragen
te verzekeren. Wettelijke bepalingen die de beslagrechter verhinderen om de inhouding
van het voor teruggave vatbare BTW-overschot volledig of gedeeltelijk op te heffen, terwijl hij over alle bewijzen beschikt om te kunnen concluderen dat de vaststellingen in de
processen-verbaal van de administratie prima facie onjuist zijn, moeten derhalve worden
geacht verder te gaan dan nodig is om een doelmatige invordering te garanderen en tasten
het recht op aftrek onevenredig aan. Ook moet een verzoek om de inhouding te vervangen
door een andere zekerheid kunnen worden ingewilligd, wil er geen sprake zijn van onevenredigheid.
18. Het Luikse Hof van Beroep paste de rechtspraak van het Hof van Justitie toe in zijn
arrest van 26 juni 1998. In dit arrest wordt beklemtoond dat de rechterlijke macht vrij is
de regelmatigheid van de procedure te beoordelen en meer bepaald om te oordelen of de
bewijselementen of de aanwijzingen van fraude naar voren gebracht in de processen-verbaal voldoende zijn om de vermoede hoogdringendheid en de noodzakelijkheid van de inhoudingsmaatregel van de belastingkredieten te rechtvaardigen, rekening houdend met de
in het spel zijnde belangen en met de omstandigheden van de zaak, de situatie van de belastingplichtige, de noodzaak om de belangen van de Schatkist te beschermen, de noodza14 Beslagr. Gent, 5 juni 2001, T.G.R. 2001, 284; Beslagr. Gent, 9 mei 2000, T.G.R. 2000, 169.
15 Zie hierover uitgebreid: L. VANDENBERGHE, Aftrek en teruggaaf van BTW, 309-325.
16 H.v.J., nr. C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96, 18 december 1997 (Garage Molenheide),
A.F.T., 1998 (weergave L. VANDENBERGHE), 132; J.L.M.B., 1998, 312, noot G. DE LEVAL; R.W. 199798, 1253; Jur. H.v.J., 1997, I, 7281, conclusie advocaat-generaal M. FENNELLY.
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kelijke proportionaliteit tussen de aangewende middelen en het aangewende doel. Het Hof
van Beroep oordeelt dat het ten onrechte is dat (appellante) beweert dat het bekritiseerde
K.B. de beslagrechter een sterk beperkte rol zou toebedelen, aangezien het hem toekomt
de bewijselementen of de aanwijzigingen van fraude, weergegeven in de processen-verbaal te beoordelen, zelfs indien moet worden toegegeven dat enkel de bepaling van alinea
10 van het artikel 8.1., §3 van het K.B. nr. 4 strijdig is met het gemeenschapsrecht en
meer bepaald met artikel 18 van de Richtlijn17.
19. Het Arbitragehof heeft in drie op prejudiciële vraag gewezen arresten geoordeeld
dat artikel 76, §1 BTW-wetboek, gewijzigd bij de wet van 28 december 1992, de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt, indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de
Koning toestaat een inhouding van de BTW-tegoeden geldend als bewarend derdenbeslag
voor te schrijven, waarbij de voorwaarde vereist door artikel 1413 Ger. W. wordt geacht
vervuld te zijn, zelfs wanneer de belastingschuld geen schuldvordering is overeenkomstig
artikel 1415 Ger. W., in zoverre het ertoe leidt dat de personen die het voorwerp uitmaken
van een inhouding, iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en
de geldigheid van de inhouding (van de BTW-tegoeden) wordt ontzegd 18. Het Arbitragehof laat echter ruimte voor een grondwetsconforme interpretatie: artikel 76, §1, derde lid
BTW-wetboek kan ook in die zin worden geïnterpreteerd dat het de Koning niet toestaat
dermate van het gemeen recht inzake bewarend beslag onder derden af te wijken dat het
de personen die het voorwerp uitmaken van een inhouding ieder daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht op de regelmatigheid en de geldigheid van de inhouding vermag te ontzeggen. In deze grondwetsconforme interpretatie schendt artikel 76, §1, derde lid BTW-wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
Het Arbitragehof beklemtoont dat de fiscale wetgever ervoor dient te zorgen dat de van
het gemeen recht afwijkende regelen van het fiscaal executierecht niet verder gaan dan
wat noodzakelijker is en dat zij met name niet tot gevolg mogen hebben dat aan de
belastingplichtige de essentiële waarborgen worden ontzegd die bestaan in een
daadwerkelijke jurisdictionele controle betreffende de regelmatigheid en de geldigheid
van de inhouding van de belastingschuld in een beslagprocedure (r.o. B 9 en B. 10, arrest
van 7 juli 1998). De beperkingen die het tiende lid van artikel 8.1, §3 van het K.B. nr. 4
inhoudt voor de bevoegdheid van de beslagrechter vinden geen genade in de ogen van het
Arbitragehof. Cruciaal is de volgende zinsnede uit het arrest van 7 juli 1998: "Aangezien
de beoordelingsbevoegdheid van de beslagrechter ten aanzien van het zeker, vaststaand en
opeisbaar karakter van de schuldvordering van de Administratie uitgesloten is en
bovendien, volgens het vierde lid van artikel 8, §3 K.B. nr. 4 de gevolgen van de
inhouding blijven bestaan zolang er geen in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest is
gewezen, worden de door de maatregel beoogde personen op een onevenredige wijze
geraakt in hun recht op een daadwerkelijk jurisdictioneel toezicht (r.o B. 10).
20. Hoewel zij betrekking hebben op een andere problematiek moet nog aandacht besteed worden aan de arresten van uw Hof van 24 mei 1996. In deze zaken stond artikel
208, §1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 300, §1,
1° W.I.B. 1992) centraal dat bepaalt dat de Koning de wijze regelt waarop men dient te
handelen voor de aangiften, de opmaking en de kennisgeving der kohieren, de betalingen,
de kwijtschriften en de vervolgingen. Het desbetreffend artikel 215 van het K.B. van 4
maart 1965 tot uitvoering van het W.I.B. (1964), is strenger dan het gemeenrecht: de der17 Luik, 26 juni 1998, J.T. 1999, 533, noot FORESTINI. Zie tevens de bespreking van dit arrest bij
B.THIRION, Restitutions et retenues des crédits d’impôt en matière de T.V.A., Diegem, Ced Samson,
1999, 59-62.
18 Arbitragehof, nr. 78/98, 7 juli 1998, B.S. 29 september 1998, 31.779, R.W. 1998-99, 875, noot
VANDENBERGHE; Arbitragehof, nr. 119/98, 18 november 1998, Act. Dr. 1999, 329, noot PIROTTE, B.S. 20
januari 1999, 1625; Arbitragehof, nr. 58/99, 26 mei 1999, B.S. 15 september 1999, 34.435.
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de-beslagene die nalaat om bij een fiscaal derdenbeslag (tijdig) een verklaring van derdebeslagene af te leggen is automatisch en zonder enige tussenkomst van de beslagrechter
gehouden tot betaling van de belastingschuld waarvoor het beslag was gelegd 19. Er is hier,
in tegenstelling tot in het gemeen procesrecht, geen ruimte voor een appreciatiebevoegdheid van de beslagrechter met betrekking tot de sanctie (de schuldenaarsverklaring). De
vraag rees of de Koning in artikel 208, §1, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) een machtiging kon vinden om af te wijken van de gemeenrechtelijke bepalingen in verband met de schuldenaarsverklaring.
Uw Hof beantwoordde deze vraag bevestigend. De Koning is door deze wetsbepaling
gemachtigd om, teneinde de invordering van de belasting te verzekeren, tegen de derdenhouders van inkomsten onrechtstreekse vervolgingen te voorzien waarvan de regels
kunnen afwijken van het gemeen recht inzake gedwongen tenuitvoerlegging in zoverre
het algemeen belang, zoals het door de belastingwet wordt beschermd, zulks vereist 20.
Deze rechtspraak toont aan dat de wetgever op grond van artikel 105 van de Grondwet
door middel van een opdrachtwet aan de Koning een ruimere normeringsbevoegdheid kan
toekennen als deze waarover Hij normaliter beschikt in het kader van artikel 108 van de
Grondwet. Het is niet noodzakelijk dat de wetgever daarbij “woordelijk” tot uitdrukking
brengt dat de Koning kan afwijken van het gemeenrecht.
c) Besluit.
21. Als uitgangspunt dient te worden aangenomen dat de uitvoerende macht door de
wetgever gemachtigd kan worden om ter bescherming van de belangen van de Schatkist
te voorzien in bewarende maatregelen. Daarbij kan afgeweken worden van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake het bewarend beslag. Zowel uit de tekst van artikel 76, §1,
derde lid van het BTW-wetboek als uit de parlementaire voorbereiding ervan blijkt duidelijk dat de wetgever een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding op het
oog had, die kon afwijken van de gemeenrechtelijke regels inzake het bewarend beslag
onder derden maar die wel hetzelfde rechtsgevolg zou hebben als een bewarend derdenbeslag, met name de onbeschikbaarheid van de schuldvordering van de belastingplichtige.
De Koning was bijgevolg gemachtigd om af te wijken van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de grondvoorwaarden voor het leggen van een bewarend derdenbeslag. De machtiging om een daarvan deels afwijkende regeling uit te werken, lag onmiskenbaar vervat in de opdracht aan de Koning om in "een inhouding ten gunste van de administratie te voorzien"21.
Uit de arresten van het Arbitragehof en van het Hof van Justitie mag niet worden afgeleid dat de hele regeling van de inhouding van BTW-tegoeden onwettig zou zijn 22. Deze
rechtscolleges laten er echter geen twijfel over bestaan dat de belastingplichtige de inhouding moet kunnen onderwerpen, aan een daadwerkelijk rechterlijk toezicht, niet alleen
van de regelmatigheid maar ook van de geldigheid van de inhouding. Men kan inderdaad
niet omheen de vaststelling dat de uitvoerende macht de beoordelingsbevoegdheid van de
beslagrechter bij de controle op de inhouding van BTW-tegoeden op een veel te ingrijpen19 Zie hierover E. DIRIX en K. BROECKX, tw. Beslag, in A.P.R. 2001, 200-2001.
20 Cass., 24 mei 1996, A.R. C.95.0004.F, A.C. 1996, nr. 188 en A.R., 95.0320.F, A.C. 1996, nr. 189.
De conclusie van advocaat-generaal JANSSENS DE BISTHOVEN werd gepubliceerd in Pas. 1996, 514-525.
Het Arbitragehof oordeelde enige tijd later dat artikel 208 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in zoverre het de Koning machtigt
om een derde-beslagene automatisch schuldenaar van de belasting te horen verklaren zodra hij geen
(tijdige) verklaring van derde-beslagene aflegt (Arbitragehof, nr. 11/97, 5 maart 1997, J.L.M.B. 1997,
580, noot PIROTTE).
21 Zie nader: K. AESSELOOS, "Het derdenbeslag in de B.T.W", Jura Falconis 1995-96, 335-337; E.
DIRIX, "De inhouding in het raam van de B.T.W.", R.W. 1994-95, 991 e.v.; Anders L. VANDENBERGHE,
Aftrek en teruggaaf van B.T.W., 1998, 326.
22 Zie o.m., met omstandige motivering, Beslagr. Gent, 9 mei 2000 en 5 juni 2001, gecit.
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de wijze heeft beknot. De beslagrechter kan immers de facto de opheffing van de inhouding niet gelasten zolang er geen uitspraak is over de grond van de zaak, wat het toezicht
van de beslagrechter in sterke mate uitholt (zie meer gedetailleerd: art.8.1, §3, vierde lid
in fine, zevende en tiende lid van het K.B. nr. 4).
22. Overeenkomstig een vaste rechtspraak van Uw Hof vermag de justitiële rechter de
wet (in de formele zin) niet te toetsen aan de Grondwet, maar moet hij wel de wet op
grondwetsconforme wijze interpreteren als hiervoor ruimte bestaat23. Bij een grondwetsconforme interpretatie schendt artikel 76, §1, derde lid van het BTW-wetboek het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet. Deze wetsbepaling laat de uitvoerende macht evenwel
niet toe om de personen die het voorwerp uitmaken van een inhouding van een belastingkrediet, iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en de geldigheid van die inhouding te ontzeggen. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd overigens terecht de nadruk gelegd op de noodzaak om de rechten van de belastingplichtige te
vrijwaren. De Koning is dit echter bij de redactie van het artikel 8.1, §3 K.B. nr. 4 meermaals uit het oog verloren.
De noodzakelijke toetsing van de legaliteit van dit besluit hangt ten zeerste samen met
de draagwijdte van de machtigingswet: gaat de Koning voor een deel buiten de perken
van de machtigingswet (die vermoed wordt in overeenstemming te zijn met de Grondwet)
dan mag het koninklijk besluit in die mate wegens strijdigheid met de wet niet worden
toegepast.
Op grond van artikel 159 van de Grondwet mag de justitiële rechter die aspecten van de
regeling vervat in artikel 8.1, §3, vierde tot tiende lid van het K.B. nr. 4 die een daadwerkelijke jurisdictionele controle in de weg staan niet toepassen. Vermits deze regeling gedeeltelijk onwettig is, kan de beslagrechter de regelmatigheid en de geldigheid van de inhouding van een BTW-tegoed controleren. De omstandigheid dat de schuldvordering van
de administratie, op grond waarvan het belastingkrediet krachtens artikel 8.1, §3, vierde
lid van het K.B. nr. 4 van 29 december 1969 wordt ingehouden, in beginsel niet zeker,
vaststaand en opeisbaar is, neemt niet weg dat de beslagrechter vermag te toetsen of bedoelde schuldvordering, hoewel betwist, prima facie een zekere en vaststaande vordering
uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek24.
De beslagrechter behoort in het kader van dat jurisdictioneel toezicht over de
regelmatigheid en de geldigheid van de inhouding te oordelen of de bewijselementen of
de aanwijzingen van fraude aangevoerd in de processen-verbaal van de BTWadministratie de inhoudingsmaatregel van de B.T.W.-tegoeden kunnen rechtvaardigen,
rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om de belangen van
de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit tussen de aangewende
middelen en het nagestreefde doel. De beslagrechter kan in voorkomend geval de
opheffing van de inhouding bevelen, zonder dat hij dient te wachten tot het geschil
definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht van
gewijsde getreden vonnis of arrest.
(…)
Besluit: vernietiging.
ARREST

(A.R. C.00.0116.N)
23 Cass., 20 april 1950 (WALEFFE), A.C. 1950, 517; Pas. 1950, I, 560, conclusie Procureur-generaal
CORNIL; P. VAN ORSHOVEN, “Tussen laksheid en formalisme. Voor een grondwettige interpretatie van
het procesrecht”, R.W. 1997-98, (706), 709.
24 E. DIRIX, (noot onder Antwerpen, 27 juni 1994), R.W. 1994-95, (991), 992.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in het verzoekschrift als volgt omschreven :
Verweerster maakt aanspraak op terugbetaling van een uit haar aangifte gebleken excedent van terug te betalen BTW ten opzichte van de aan de Schatkist af te
dragen BTW. De administratie is echter van oordeel dat verweerster aanzienlijk
hogere bedragen verschuldigd is. Deze aanvullende schuld wordt vastgesteld in
een proces-verbaal, opgemaakt op 7 juni 1985, en maakt het voorwerp uit van
een dwangbevel, uitgevaardigd op 12 februari 1986, uitvoerbaar verklaard op 13
februari 1986, en aan verweerster ter kennis gebracht op 17 februari 1986.
Tegen dit dwangbevel werd door verweerster verzet aangetekend, met dagvaarding voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. Dit verzet werd door
de rechtbank ingewilligd. Het tegen dit vonnis ingesteld hoger beroep is echter
nog hangend.
Inmiddels werden door de ontvanger, in toepassing van artikel 76, §1, BTWWetboek, en van artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking
tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, inhoudingen
verricht op het aan verweerster volgens haar aangiften toekomend krediet. Deze
inhoudingen gelden, overeenkomstig artikel 76 §1, derde lid, als bewarend beslag onder derden. Verweerster roept echter de onwettigheid in van artikel 8¹ van
het koninklijk besluit waarbij deze inhoudingen als bewarend beslag onder derden gelden, overeenkomstig artikel 76, §1, derde lid. Deze stelling werd bij vonnis van de beslagrechter te Leuven van 14 november 1995 ingewilligd. Het tegen
dit vonnis door eiser ingesteld hoger beroep wordt door het bestreden arrest afgewezen.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 76, §1 van de wet van 3 juli 1969 houdende wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde (hierna: Wb. BTW), zoals gewijzigd bij artikel 86 van de wet van 28
december 1992, van artikel 8¹, inzonderheid §3, van het koninklijk besluit nr. 4 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd
bij koninklijk besluit van 14 april 1993;
- voor zoveel als nodig, artikel 18 van de Zesde Richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:
uniforme grondslag;
- de artikelen 1413, 1415, 1445 en 1446 van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, genaamd beschikkingsbeginsel, uitgewerkt onder meer in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevat, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, na aanduiding
van de bestreden wettelijke en reglementaire bepalingen en aanhaling van de voornaamste
bepalingen uit artikel 8¹, §3, van het koninklijk besluit nr. 4 betreffende de teruggave inzake BTW, een algemene beschrijving van het aldus ingevoerd stelsel waarin benadrukt
wordt :
"Dat deze regels inderdaad uitsluiten dat de beslagrechter (...) zou mogen onderzoeken
of de schuldvordering van de administratie (...) zou dreigen verloren te gaan;
Dat het voorts nutteloos is dat de beslagrechter (...) de door artikel 1415 vereiste kwaliteiten van de schuldvordering (...) aan enig onderzoek zou onderwerpen;
Dat het vierde lid uitdrukkelijk stelt dat de inhouding strekt tot zekerheid van een
schuldvordering van de administratie die niet zeker, opeisbaar en vaststaand is;
Dat de vijfde en zesde leden de inhouding zelfs toelaten op grond van een enkel door de
administratie zelf opgesteld proces-verbaal waarin melding wordt gemaakt van ernstige
vermoedens van een mogelijke belastingschuld, en de zevende en tiende leden voorschrijven dat deze inhouding als bewarend derdenbeslag blijft gelden en door de beslagrechter
niet kan worden opgeheven, onder meer zolang de inhoud van het proces-verbaal niet is
weerlegd, of andere omstandigheden, waarop de beslagrechter geen enkele invloed heeft,
zoals een strafrechtelijk onderzoek, voortduren".
Het arrest oordeelt dat het aldus beschreven stelsel onwettig en ongrondwettig is, op
grond van de volgende overwegingen :
"(3) Dat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 een ongelijke behandeling instelt van de schuldeisers,
die, zoals (verweerster), houder zijn van een belastingkrediet inzake BTW, en overigens
schuldenaars (zouden) zijn van een fiscale schuld ten aanzien van (eiser), wier belastingkrediet kan worden ingehouden volgens een procedure die afwijkt van de artikelen 1413
en 1415 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat deze behandeling ongelijk is in vergelijking met deze van andere schuldenaars, tevens schuldeiser van hun eigen schuldeiser, die zich het bewarend derdenbeslag, door hun
schuldeiser gelegd in eigen handen, slechts moeten laten tegenwerpen indien de voorwaarden gesteld in de artikelen 1413 en 1415 vervuld zijn;
(...) Dat zo'n ongelijke behandeling niet per se in strijd is met het gelijkheidsbeginsel,
vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doch de afwijking van sommige bepalingen van het algemeen recht van het Gerechtelijk Wetboek in fiscale zaken verantwoord
kan zijn om de belangen van de Schatkist te behartigen of fiscale fraude te voorkomen;
Dat de afwijkende regeling echter niet tot gevolg mag hebben dat de belastingplichtige
de essentiële waarborg wordt ontzegd van het rechterlijk toezicht op de regelmatigheid en
de geldigheid van de inhouding van een belastingschuld in een beslagprocedure;
(...) Dat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4, dat, zoals beschreven, elk toezicht van de beslagrechter uitsluit, bijgevolg in strijd is, zowel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, als
met artikel 76, §1, BTW-Wetboek;
Dat laatstvermeld artikel de Koning weliswaar machtigt een inhouding in het leven te
roepen die geldt als bewarend derdenbeslag, doch uit de gebruikte bewoordingen en de
parlementaire voorbereiding (weergegeven in voormelde arresten van het Arbitragehof)
niet af te leiden valt dat de wetgever de Koning zou hebben gemachtigd een regeling uit te
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werken die onbestaanbaar is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel;
Dat het hof van beroep als gewone rechter dit artikel van een reglementair besluit, dat
niet in overeenstemming is met de wet en de Grondwet, buiten toepassing moet laten (aldus artikel 159 (oud artikel 107) van de Grondwet);
(4) Dat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 overigens geen steun kan vinden in het Europees recht,
integendeel;
(...) Dat het Hof van Justitie, in antwoord op prejudiciële vragen, recent heeft beslist dat
artikel 18, lid 4, van de Zesde Richtlijn betreffende de wijze van uitoefening van het recht
op aftrek, dat bepaalt dat, indien voor een bepaalde aangifteperiode het bedrag van de toegestane aftrek beduidend groter is dan dat van de verschuldigde belasting, de Lid-Staten
hetzij het overschot kunnen doen overbrengen naar de volgende periode, hetzij het voorschot kunnen teruggeven, in beginsel niet in de weg staat aan een inhoudingsmaatregel tot
zekerheid van belastingschulden, doch vereist is dat zo'n maatregel, in overeenstemming
met het evenredigheidsbeginsel, de doelstellingen en beginselen van de richtlijn, namelijk
het recht op BTW-aftrek, zo min mogelijk zou belemmeren;
Dat het hof met name aanstipt dat geen rekening mag worden gehouden met de nationale bepalingen (...) die in de weg staan aan een doelmatige rechterlijke toetsing, en met
name aan de toetsing van de spoedeisendheid en de noodzaak van de inhouding van het
voor teruggaaf vatbare BTW-overschot, (...) of die zouden beletten dat in alle stadia van
de procedure een volledige of gedeeltelijke opheffing van de inhouding wordt gelast (beschikkend gedeelte);
(5) Dat de litigieuse inhoudingen dus geen wettelijke of reglementaire grondslag kennen, die door het hof in aanmerking mag worden genomen;
Dat immers, nadat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 buiten toepassing is gesteld, art. 76, §1,
Wetboek BTW op zichzelf, dat de Koning alleen maar machtigt om te voorzien in inhoudingen die gelden als bewarend derdenbeslag, de inhoudingen die in geding zijn niet kan
verantwoorden;
(...) Dat de beslissing van de eerste rechter, waarbij (eiser) verplicht werd aan de inhoudingen een einde te stellen, dan ook moet worden bevestigd, zij het op grond van dit enkele motief;
(...) Dat (eiser) ten andere in conclusie alleen de inhouding, waarin artikel 8¹, K.B. §3,
nr. 4 voorziet, verdedigt, voornamelijk door, tegen voormelde rechtspraak van het Arbitragehof en van het Hof van Justitie in, te doen gelden dat de beslagrechter wel een jurisdictioneel toezicht zou behouden, zij het van een minder gehalte dan in het algemeen beslagrecht - verweer dat hierboven is weerlegd;
Dat hij echter geen toelating vraagt tot het leggen van een bewarend beslag onder derden, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 1413 en 1415 van het
Gerechtelijk Wetboek, of doet gelden dat deze voorwaarden vervuld zijn ter verantwoording van de als bewarend derdenbeslag geldende inhouding;
(6) (...) Dat, ten overvloede, in geval geoordeeld moet worden dat de buitentoepassingverklaring van artikel 8¹, K.B. §3, nr. 4 alleen betrekking heeft op die bepalingen die
het jurisdictioneel toezicht van de beslagrechter uitsluiten, doch het principe van de inhouding, door dit artikel uitgevoerd, behouden blijft, en aangevuld moet worden met de
gemeenrechtelijke bepalingen van het beslag, vastgesteld moet worden dat de wettelijke
voorwaarden ontbreken;
(...) Dat (eiser) op geen enkele wijze verantwoordt dat de belastingschuld, die blijkt uit
het proces-verbaal van 7 juni 1985 en het dwangbevel van 12 februari 1986, het risico
loopt niet meer invorderbaar te zijn;
Dat hij in het slechtste geval daarvan trouwens zelf de oorzaak zou zijn door het bo-

Nr. 4 - 3.1.03

HOF VAN CASSATIE

21

demgeschil op zijn beloop te laten, zoals de eerste rechter terecht heeft overwogen;
(...) Dat de schuld voorts moeilijk nog als zeker, opeisbaar en vaststaand beschouwd
kan worden, nu het dwangbevel in het vonnis van 12 november 1996 is vernietigd, zodat,
in de materieelrechtelijke verhouding, de vordering van (eiser) tegen (verweerster) is afgewezen;
Dat het beslag niet behouden kan blijven na het vonnis over de zaak zelf waarbij de
vordering wordt verworpen (...)".
Het hof van beroep bevestigt op deze gronden de uitspraak van de eerste rechter, waarbij opheffing van de inhoudingen wordt bevolen, en veroordeelt eiser tot teruggaaf van de
desbetreffende bedragen met interest en kosten.
Grieven
1. Algemeen
Volgens het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt het verschil,
wanneer het bedrag van de voor aftrek in aanmerking komende belasting, voor een bepaalde periode, meer bedraagt dan de aan de Schatkist af te dragen belasting, in de regel
aan de belastingplichtige terugbetaald.
De wetgever heeft evenwel een veiligheidsmaatregel nodig geacht voor de gevallen
waarin de aangifte een recht op teruggaaf aanwijst, maar nochtans een hangend geschil op
het bestaan van een hogere fiscale schuld kan uitkomen.
Met het oog daarop werd aan de Koning, bij artikel 76, §1, derde lid, BTW-Wetboek,
bevoegdheid verleend om "een inhouding (te) voorzien die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek".
Deze woorden impliceren dat het aldus gecreëerd juridisch instrument niet een bewarend beslag onder derden is in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek, maar
wel een rechtsfiguur sui generis, waaraan andere kenmerken en rechtsgevolgen kunnen
verbonden worden dan aan het bewarend beslag onder derden zoals omschreven in het
Gerechtelijk Wetboek.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het bewarend beslag
onder derden zullen bijgevolg op deze instelling enkel van toepassing zijn in zoverre de
Koning niet in een specifieke regeling heeft voorzien.
De in toepassing van de bovenvermelde wetsbepaling uitgevaardigde maatregelen, met
name opgenomen in artikel 8¹, §3, van het koninklijk besluit nr.4 van 29 december 1969,
zoals gewijzigd bij koninklijke besluiten van 29 december 1992 en 14 april 1993, houden
enerzijds in dat de voorwaarde van spoedeisendheid, opgelegd door artikel 1413 van het
Gerechtelijk Wetboek, geacht wordt vervuld te zijn, en anderzijds dat tot inhouding kan
overgegaan worden voor een schuldvordering waarvan het bestaan in een proces-verbaal
van de administratie vastgesteld wordt, al zou deze schuldvordering niet zeker, niet opeisbaar of niet vaststaand zijn zoals voorgeschreven bij artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het arrest ontkent deze inhoud en deze betekenis van artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4, niet,
doch wijst de toepassing ervan af:
a) omdat dit artikel een ongelijke behandeling tussen categorieën van schuldeisers instelt, en het meer bepaald elk toezicht van de beslagrechter uitsluit, en daardoor in strijd
zou zijn zowel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet als met artikel 76, §1, BTWWetboek;
b) omdat dit artikel geen steun kan vinden in het Europees recht;
c) ten overvloede, omdat het dwangbevel uitgevaardigd om de betwiste fiscale schuld
in te vorderen, bij vonnis van 12 november 1996 vernietigd werd.
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In het arrest wordt bovendien overwogen dat, nadat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 buiten toepassing is gesteld, artikel 76, §1, op zichzelf, de bestreden inhoudingen niet kan verantwoorden.
2. Eerste onderdeel
De tekst van artikel 76 BTW-Wetboek machtigt uitdrukkelijk de Koning om een inhouding te voorzien die geldt als bewarend beslag, en houdt geen voorwaarden noch vormvoorschriften in om deze maatregel aan te wenden, en sluit meer bepaald niet uit dat een
vermoeden voor de toepassingsvoorwaarden ervan zou ingesteld worden.
Uit het feit dat artikel 8¹, §3, K.B. nr. 4 op een aantal punten afwijkt van het bewarend
beslag onder derden zoals geregeld door het Gerechtelijk Wetboek, mag niet afgeleid
worden dat het strijdig zou zijn met artikel 76, §1, BTW-Wetboek. De wetgever heeft inderdaad enkel voorgeschreven dat het gecreëerd juridisch instrument dezelfde gevolgen
zou hebben als een derdenbeslag zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, hetgeen
impliceert dat het niet aan dezelfde bestaansvoorwaarden of toepassingsvoorwaarden zou
verbonden zijn.
De specificiteit van het gecreëerd juridisch instrument vloeit derhalve uit de wet zelf
voort en het koninklijk besluit houdt aldus niets anders in dan de uitvoering van de wettelijke bepaling van artikel 76, §1, BTW-Wetboek.
Verder wordt, wat het gelijkheidsbeginsel aangaat, in het arrest toegegeven dat een ongelijke behandeling niet per se in strijd is met het grondwettelijk beginsel, waarbij valt op
te merken dat een verschil in behandeling tussen enerzijds particuliere belangen, en anderzijds het openbaar belang verbonden aan de werking van de openbare overheden, meer
bepaald te zorgen voor een correcte heffing van de belasting, op zich wel verantwoord is.
Bovendien is het bestaan van een rechterlijk toezicht niet onverenigbaar met het opleggen van een vermoeden van hoogdringendheid en met het verbinden van het recht op inhouding met een proces-verbaal van de administratie, zolang het door dit proces-verbaal
geleverd bewijs niet is weerlegd of de in de tekst omschreven voorwaarden werden vervuld.
De vraag, of het terzake zou gaan om een vermoeden juris et de jure dan wel een vermoeden juris tantum, mag hier in het midden gelaten worden. De betekenis van een vermoeden juris tantum komt erop neer dat de belastingplichtige het bewijs moet leveren van
zijn solvabiliteit.
Daarbij valt op te merken dat uit een juiste lezing van het arrest van het Arbitragehof
van 7 juli 1998, in het bestreden arrest aangehaald, blijkt dat de beslagrechter een daadwerkelijk toezicht moet kunnen uitoefenen over de regelmatigheid en geldigheid van de
inhouding, niet over de schuld zelf. Zijn toezicht moet slaan op de eigen grond- en vormvoorwaarden van het aangevoerd juridisch instrument zoals door de wet gecreëerd. Nergens wordt gesteld dat deze eigen grond- en vormvoorwaarden als dusdanig ongeoorloofd
zouden zijn, maar enkel dat door de afwijkingen van het gemeen recht niet mag worden
verhinderd dat op deze eigen grond- en vormvoorwaarden een daadwerkelijke controle
zou kunnen uitgeoefend worden.
De rechter behoudt, in het terzake omschreven stelsel, inderdaad de controle op de toepassing van de regeling zoals zij is omschreven in het koninklijk besluit dat tot uitvoering
van de wet werd uitgevaardigd.
Hieruit volgt dat het arrest, dat toepassing ontzegt voor artikel 8¹, §3, van het K.B. nr.4,
een onjuiste toepassing maakt van artikel 159 van de Grondwet, tevens ten onrechte de bij
dit koninklijk besluit omschreven regeling onbestaanbaar verklaart met het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel, de toepassing van artikel 76, §1, BTW-Wetboek aan beperkingen
verbindt die met de inhoud van deze rechtsbepaling onverenigbaar zijn, en bijkomend een
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onjuiste toepassing maakt van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende
het bewarend beslag onder derden (schending van al de in de aanhef van het middel aangeduide wetsbepalingen, behalve de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en het beschikkingsbeginsel).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 76, §1, derde lid, BTW-Wetboek bepaalt dat de Koning met betrekking tot het overschot dat de belastingplichtige toekomt, ten
voordele van de administratie van de BTW, registratie en domeinen, een inhouding kan voorzien, die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat die wetsbepaling, omwille van de noodzaak om de invordering van de belasting op efficiënte wijze te verzekeren, aan de Koning opdracht heeft gegeven
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding te voorzien die,
zoals een beslag onder derden, de onbeschikbaarheid van de vordering van de
belastingplichtige tot gevolg heeft;
Dat uit die wetsbepaling volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als
een bewarend beslag onder derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de geldigheid van de inhouding te laten toetsen door de rechter,
maar hieruit niet volgt dat de inhouding alleen mag worden gedaan wanneer aan
alle voorwaarden vereist voor een bewarend beslag is voldaan; dat wat die voorwaarden betreft, de vereisten van het Gerechtelijk Wetboek voor het leggen van
een beslag onder derden slechts van overeenkomstige toepassing kunnen zijn;
Dat die wetsbepaling aldus niet vermag aan de personen die het voorwerp uitmaken van een inhouding van een belastingkrediet iedere daadwerkelijke rechterlijke toetsing van de regelmatigheid en rechtmatigheid van de inhouding te
ontzeggen;
Overwegende dat, krachtens artikel 8¹, §3, vierde lid, van het K.B. nr. 4 van 29
december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake de belasting over de toegevoegde waarde, het belastingkrediet tot het beloop van de schuldvordering van
de administratie wordt ingehouden, wanneer deze over een belastingschuld in
haar voordeel, zoals bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, beschikt en die
belastingschuld geen schuldvordering vormt die geheel of gedeeltelijk zeker, opeisbaar en vaststaand is, wat onder meer het geval is wanneer ze wordt betwist of
aanleiding heeft gegeven tot een dwangbevel waarvan de tenuitvoerlegging
wordt gestuit door het verzet bedoeld in artikel 89 van het BTW-Wetboek;
Dat die inhouding geldt als een bewarend beslag onder derden tot het geschil
definitief wordt beëindigd op administratieve wijze of bij wijze van een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis of arrest; dat voor de toepassing van deze inhouding
de voorwaarde vereist door artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek geacht
wordt te zijn vervuld;
Overwegende dat, krachtens artikel 8¹, §3, zevende lid, van voornoemd K.B.
nr. 4, de inhouding bedoeld in het vierde en vijfde lid van deze bepaling geldt als
bewarend beslag onder derden tot op het ogenblik dat het bewijs vervat in de in
het vorige lid bedoelde processen-verbaal is weerlegd, of tot op het ogenblik dat
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de waarachtigheid van de handelingen blijkt uit gegevens verkregen overeenkomstig de procedures van de door de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde reglementering inzake het uitwisselen van inlichtingen tussen Lid-Staten van
de Gemeenschap;
Dat de belastingplichtige, krachtens het tiende lid van artikel 8¹, §3, van het
voormeld K.B. nr. 4 van 29 december 1969, enkel verzet kan doen tegen de inhouding bedoeld in het vierde en vijfde lid door toepassing te maken van artikel
1420 van het Gerechtelijk Wetboek; dat krachtens die bepaling, de beslagrechter
evenwel de opheffing van het beslag niet kan gelasten zolang het door de processen-verbaal, bedoeld in het zesde lid, geleverd bewijs niet is weerlegd, zolang de
gegevens overeenkomstig de procedures van de door de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde reglementering inzake het uitwisselen van inlichtingen tussen
Lid-Staten van de Gemeenschap niet werden bekomen of gedurende een opsporingsonderzoek van het Parket of een gerechtelijk onderzoek van de onderzoeksrechter;
Dat de hoven en de rechtbanken de aspecten van de regeling vervat in artikel
8¹, §3, van het voormelde besluit die een daadwerkelijk rechterlijk toezicht in de
weg staan overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet niet mogen toepassen;
dat de bepalingen van het besluit daarenboven moeten worden uitgelegd op een
wijze die zoveel mogelijk bestaanbaar is met de strekking van het genoemde artikel 76 van het BTW-Wetboek;
Overwegende dat de omstandigheid dat de schuldvordering van de Administratie, op grond waarvan het belastingkrediet krachtens artikel 8¹, §3, vierde lid,
van het K.B. nr. 4 van 29 december 1969 wordt ingehouden, in beginsel niet zeker, opeisbaar en vaststaand is, niet wegneemt dat de beslagrechter vermag te
toetsen of bedoelde schuldvordering, hoewel betwist, prima facie een zekere en
vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Dat het tot de taak van de beslagrechter behoort in het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de inhouding, te
oordelen of de bewijselementen of de aanwijzingen van fraude aangevoerd in de
processen-verbaal van de BTW-administratie de inhoudingsmaatregel van de
BTW-tegoeden kunnen rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om de belangen van de Schatkist te beschermen en
de noodzakelijke proportionaliteit tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel;
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat het toetsingsrecht van de beslagrechter zich niet uitstrekt tot een toetsing over de belastingschuld zelf;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
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de h. Dirix – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Verbist.

Nr. 5
1° KAMER - 3 januari 2003

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - PROCEDURE VAN
BERECHTING VAN GESCHILLEN - HEROPENING VAN HET DEBAT VOOR DE BESLAGRECHTER OPROEPING VAN PARTIJEN - VORM.
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - BURGERLIJKE
ZAKEN - BESLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - PROCEDURE VAN BERECHTING VAN
GESCHILLEN - HEROPENING DER DEBATTEN - KENNISGEVING VAN RECHTSDAG.
1º en 2° De procesregel neergelegd in artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek omtrent de
wijze waarop de partijen en hun advocaten bij gerechtsbrief worden verwittigd indien de
heropening van het debat wordt bevolen, welke regel de rechterlijke organisatie
aangelangt, is toepaselijk in het kader van een voor de beslagrechter gevoerde
procedure van berechting van geschillen als bedoeld in artikel 1582 van dat wetboek.
(Artt. 775 en 1582 Ger.W.)
(IMMOBILIENVENNOOTSCHAP "VOORUITGANG PROGRES" NV T. DEXIA BANK BELGIE NV e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0244.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 oktober 1999 door de
Beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in laatste aanleg
gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 20, 21, 32, 46, 88, eerste lid, 90, 707, 710, 775, 1032, 1035, 1073,
1395, 1582 en 1624 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 8 van het koninklijk besluit van 17 april 1986 tot vaststelling van het bijzonder
reglement voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
De Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verklaart bij het vonnis,
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gewezen op 26 oktober 1999, rechtsprekende bij toepassing van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, de door eiseres en door de NV Stephanie Immo ingestelde tegenspraak ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt de door notaris L. V. in dato van 20
april 1998 opgestelde verkoopsvoorwaarden, verklaart de tegeneis ontvankelijk en gegrond en, erop rechtdoende, benoemt notaris L. V. met standplaats te W. om vanaf de uitspraak van het vonnis over te gaan tot de veiling van de onroerende goederen en tot de
verrichtingen van rangregeling, na erop gewezen te hebben dat de raadslieden van partijen
NV Gemeentekrediet van België en ASLK en de heer R. P. in hun pleidooien ter zitting
van 22 april 1999 - zitting waarop de andere partijen alhoewel behoorlijk opgeroepen niet
verschenen noch iemand in hun naam - werden gehoord.
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de heropening
van de debatten wordt bevolen, de rechter de dag en het uur bepaalt waarop de verschenen
partijen zullen worden gehoord over het door hem bepaalde onderwerp.
Luidens de tweede alinea van datzelfde artikel worden de partijen en in voorkomend
geval hun advocaten, door de griffier verwittigd bij gerechtsbrief binnen de termijnen van
dagvaarding.
De kennisgeving van de beslissing door de griffier overeenkomstig artikel 46 van het
Gerechtelijk Wetboek, zowel aan de partijen zelf als aan hun advocaten, is aldus door de
wet voorgeschreven en geldt als oproeping om te verschijnen op de in het vonnis van heropening der debatten bepaalde datum.
Uit deze beide alinea's van artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de wetgever aldus zowel de wijze waarop de datum, waarop partijen zullen worden gehoord,
wordt bepaald, met name door de rechter bij vonnis, als de wijze van oproeping van de
partijen om op die welbepaalde datum te verschijnen, met name door toezending aan de
partijen en aan hun raadslieden van de beslissing door de griffier bij gerechtsbrief, heeft
bepaald.
Eenzelfde formaliteit is trouwens ook voorgeschreven bij artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan partijen worden opgeroepen bij gerechtsbrief om te
worden gehoord aangaande de zwarigheden die met betrekking tot de verkoopsvoorwaarden werden geformuleerd.
Te dezen blijkt dat bij vonnis van 23 februari 1999, dat aan partijen en aan hun raadsman bij gerechtsbrief van 3 maart 1999 door de griffier ter kennis werd gebracht, de beslagrechter ambtshalve de heropening der debatten op 23 april 1999 om 8u45 beval.
De griffier vermocht derhalve vervolgens niet meer partijen uit te nodigen bij wege van
een gewoon schrijven, gericht aan hun raadsman, om te verschijnen op een vroegere zitting.
De griffier beperkte er zich overigens toe bij schrijven van 12 april 1999 aan te kondigen dat de zaak zou kunnen worden behandeld op de zitting van 22 april 1999 zonder weliswaar partijen formeel uit te nodigen om op voormelde zitting te verschijnen.
Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, die op 26 oktober 1999 door de beslagrechter
in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel werd gewezen, nadat de zaak op 22 a pril
1999, in afwezigheid van eiseres evenals van twee andere partijen, werd gepleit en in beraad genomen, zonder dat uit het rechtsplegingsdossier blijkt dat de debatten door de beslagrechter op voornoemde zitting werden heropend en dat partijen hiervan door de griffier bij gerechtsbrief, overeenkomstig artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek verstuurd,
in kennis werden gesteld, op een onregelmatige wijze werd gewezen (schending van de
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artikelen 32, 46, derde lid, 775 en, voor zoveel als nodig, 1582 van het Gerechtelijk Wetboek) en derhalve in miskenning van eiseres' recht van verdediging (schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft), bovendien, gelet op voornoemd schrijven van 12 april 1999 uitgaande van de griffie van de
beslagkamer, dat bij gewone post werd verzonden aan de raadslieden van partijen en
waarin enkel werd vermeld dat de zaak zou kunnen worden behandeld op de zitting van
22 april 1999 om 13u30, zonder dat evenwel uit voornoemd schrijven blijkt dat de zaak
daadwerkelijk op die zitting voor behandeling werd vastgesteld en dat partijen formeel, en
dit binnen de termijnen van dagvaarding, werden opgeroepen om op voormelde zitting te
verschijnen, niet wettig kon beslissen dat partijen behoorlijk werden opgeroepen (schending van de artikelen 46, 707, 710, 775, 1035, 1395, 1582, laatste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van
verdediging voorschrijft) en in ieder geval, in zoverre de beslagrechter zou hebben geoordeeld dat de brief van 12 april 1999 een oproeping om op de zitting van 22 april 1999 om
13u30 voor de beslagrechter te verschijnen inhield, daar waar uit dit schrijven enkel blijkt
dat een behandeling van de zaak op voornoemde zitting in het vooruitzicht werd gesteld,
zonder dat partijen evenwel formeel werden uitgenodigd om op die zitting te verschijnen,
de bewijskracht, gehecht aan voornoemde brief miskent door hieraan een uitlegging te geven die onverenigbaar is met de zin, de draagwijdte en de bewoordingen ervan (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door verweerster Dexia opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid
van het onderdeel: het onderdeel vertoont geen belang :
Overwegende dat de onregelmatigheid van een oproeping om te verschijnen
die ten opzichte van een andere partij is begaan waardoor die andere partij niet
verschijnt, van aard is de belangen van de overige partijen te raken doordat zij aldus de mogelijkheid verliezen in een tegensprekelijk debat hun eigen standpunt
te laten kennen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Onderdeel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek, indien
de heropening van het debat bevolen wordt, de rechter de dag en het uur bepaalt
waarop de verschenen partijen over het door hem bepaalde onderwerp zullen
worden gehoord; dat de partijen en in voorkomend geval hun advocaten door de
griffier bij gerechtsbrief ervan worden verwittigd binnen de termijn voor de dagvaardingen;
Dat die vermelde procesregel de rechterlijke organisatie aanbelangt en de
schending ervan aldus voor het Hof mag worden aangevoerd door eiseres ook al
was zij niet rechtstreeks door de onregelmatigheid getroffen;
Dat die regel in voorkomend geval ook behoorlijke toepassing moet vinden in
het kader van een procedure van berechting van geschillen bedoeld in artikel
1582 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
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dat :
1. de griffier van de beslagrechter, in het licht van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, alle partijen, behalve vierde verweerder, bij gerechtsbrief oproept "om gepleit te worden" op de zitting van 11 september 1998, zitting waarop de zaak "gedeeltelijk" wordt gepleit, zij het zonder vierde verweerder, en vervolgens "in voortzetting" gesteld op de zitting van 22 januari 1999;
2. op de zitting van 22 januari 1999 de zaak verder wordt "gepleit", zij het zonder vierde verweerder, waarna de beslagrechter de sluiting van de debatten beveelt en de zaak in beraad neemt met het oog op een vonnis "ten laatste op 26 februari 1999";
3. bij tussenvonnis van 23 februari 1999 de beslagrechter overweegt dat de
vierde verweerder niet behoorlijk werd opgeroepen en dat het past alle partijen,
in toepassing van het vermelde artikel 1582 opnieuw te laten oproepen, ten einde
de belanghebbende partijen toe te laten de procedure ten aanzien van de vierde
verweerder te regulariseren en zodoende "ambtshalve" de heropening van de debatten beveelt "in toepassing van" artikel 774, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en dit op de zitting van 23 april 1999 om 8u45;
4. de griffier, overeenkomstig artikel 775, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, bij gerechtsbrief van 3 maart 1999, een afschrift van dit vonnis zendt
aan alle partijen en hun respectieve advocaten, maar niet aan vierde verweerder;
de griffier bovendien, overeenkomstig artikel 1582, vijfde lid, van hetzelfde wetboek, bij gerechtsbrief van 23 maart 1999, de partijen met inbegrip van vierde
verweerder oproept met het oog op de vermelde zitting van 23 april 1999;
5. de griffier nadien, op 13 april 1999, een op 12 april 1999 gedateerd faxbericht verzendt aan de advocaten van alle partijen, zij het niet aan vierde verweerder, meldende dat "wegens reorganisatie van de beslagkamer, deze zaak op donderdag 22 april 1999 om 13u30 (zou) kunnen gepleit worden";
Overwegende dat de beslagrechter, door vervolgens, bij vonnis van 26 oktober
1999, te oordelen ook "betreffende de opmerkingen van (eiseres)" en dit "na inberaadneming op 22 april 1999", hierbij "gehoord de raadslieden van (eerste en
tweede verweersters en derde verweerder) in hun pleidooien ter zitting van 22
april 1999, zitting waarop de andere partijen, alhoewel behoorlijk opgeroepen,
niet verschijnen, noch iemand in hun naam", artikel 775 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt en het recht van verdediging van eiseres miskent;
Dat het onderdeel in zoverre 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 aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
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3 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 6
1° KAMER - 3 januari 2003

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERZET TEGEN
DWANGBEVEL - AFWIJZING - RECHT OP HOGER BEROEP - BEPERKINGEN - VERPLICHTING
TOT CONSIGNATIE - DRAAGWIJDTE.
Artikel 92, tweede lid van het B.T.W.-Wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen de
rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, onderwerpt
aan de verplichting het bedrag van de verschuldigde sommen in consignatie te geven,
legt het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te houden met de concrete
gegevens van elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de
belastingplichtige1. (Art. 92, tweede lid W.B.T.W.)
(L. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusies van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Op 9 juni 1993 tekende eiser verzet aan tegen een dwangbevel inzake BTW. De fiscus
vorderde met dit dwangbevel betaling van een bedrag van 36.657.550 frank als belasting
over de toegevoegde waarde en van een bedrag van 73.315.100 frank als wettelijke
geldboete wegens het niet tijdig betalen van de B.T.W., de intresten ten belope van 8
procent per maand vertraging, te rekenen vanaf 21 januari 1991, en de wettelijke intresten
vanaf de dag van betekening. Bij vonnis van 1 april 1996 werd het verzet van eiser door
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge als ongegrond afgewezen.
Eiser tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis. Bij aangetekend schrijven van 24
oktober 1996 verzocht de ontvanger eiser om de verschuldigde belasting van 152.275.502
frank overeenkomstig artikel 92, tweede lid BTW-wetboek in consignatie te geven bij de
Deposito- en Consignatiekas. De fiscus voerde aan dat het hoger beroep van eiser onontvankelijk was vermits door de belastingplichtige niet werd overgegaan tot consignatie van
de verschuldigde sommen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. Het hof van beroep te Gent verklaarde het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk bij arrest van 8 september 1999. Tegen dit arrest werd door eiser tijdig cassatieberoep aangetekend.
II. De voorziening in cassatie.
II.1. In het eerste onderdeel wordt de schending ingeroepen van de artikelen 92, tweede
lid van het BTW-wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 15 maart
1999 en van de artikelen 20, 21, 602, 1050, 1057, 7° en 1072bis van het Gerechtelijk
Wetboek, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van bestuurshandelingen en van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet
van 17 februari 1994.
Eiser voert aan dat artikel 92, tweede lid BTW-wetboek door de wetgever werd
ingesteld teneinde de rechten van de Schatkist veilig te stellen tegen louter dilatoire
beroepen. Dergelijk verzoek tot consignatie, dat een belemmering vormt voor de vrije
1 Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.
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toegang tot het gerecht, moet bovendien gedragen worden door de concrete gegevens van
de zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige. Het verzoek tot
consignatie, dat niet aan voormelde voorwaarden beantwoordt, wordt als onrechtmatig
aanzien en moet derhalve door de rechter buiten toepassing worden gelaten
overeenkomstig artikel 159 Grondwet.
Hoewel het bestreden arrest te dezen vaststelt dat de beroepsakte geen grieven bevat,
waarover de eerste rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een gemotiveerd vonnis,
blijkt uit dit arrest niet dat de in de akten van hoger beroep ingeroepen grieven om louter
dilatoire redenen voor de appelrechter werden achterhaald en derhalve dat het hoger
beroep een dilatoir karakter vertoonde.
De enkele overeenstemming met de grieven, aangehaald in de akte van hoger beroep,
met de voor de eerste rechter aangehaalde middelen kon volgens eisers dergelijk besluit in
ieder geval niet staven, nu het tot de essentie van het rechtsmiddel van hoger beroep
behoort dat aan een rechter, rechtdoende in hoger beroep, de middelen die door de eerste
rechter werden verworpen als irrelevant of ongegrond, andermaal ter beoordeling kunnen
worden voorgelegd. Daarnaast voert eiser aan dat uit de gedane vaststellingen van het
bestreden arrest geenszins blijkt dat zijn financiële toestand van die aard was dat hij aan
de consignatieverplichting kon voldoen.
II.2. De betwisting in deze zaak betreft zodoende de draagwijdte van artikel 92, tweede
lid, BTW-wetboek, dat luidt als volgt: «Wanneer het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, kan tegen de rechterlijke beslissing niet op geldige wijze enig rechtsmiddel worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven binnen twee maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende
brief tot de belastingschuldige richt».
Artikel 61 van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale
geschillen (B.S., 27 maart 1999) heeft terzake de toegang tot de rechter nader
geformalisserd door het nieuw artikel 92, lid 3, van het B.T.W.-Wetboek het volgende te
laten bepalen:
«Bij gebreke van het in consignatie geven van de bedragen of het vestigen van de
zekerheid binnen de bepaalde termijn, dient de rechtsinstantie waarbij de voorziening
aanhangig is gemaakt, binnen drie maanden te rekenen vanaf het verstrijken van die
termijn, de voorziening niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij zij, op grond van een met
redenen omkleed verzoekschrift ingediend door de schuldenaar binnen twee maanden
vanaf de kennisgeving bedoeld in het eerste lid, besluit, binnen dezelfde termijn van drie
maanden, dat het door de met de invordering belaste ambtenaar gedane verzoek niet
gegrond is».
Dit nieuw artikel 92, lid 3, B.T.W.-Wetboek, is conform artikel 97, eerste lid, Wet 15
maart 1999 van toepassing op de belastingen, intresten en fiscale boeten waarvan de
oorzaak van eisbaarheid zich ten vroegste op 1 januari 1999 heeft voorgedaan (Brussel, 23
februari 2001, T.F.R., nr. 2O6, september 2001, blz. 803, met noot F. VANBIERVLIET).
Indien het nieuwe artikel 92, lid 3 B.T.W.-Wetboek, ratione temporis, niet toepasselijk
is, zoals ten deze, dan valt men terug op de oude regeling van voormeld artikel 92, lid 2
B.T.W.-Wetboek.
Uw Hof oordeelde reeds dat uit laatstbedoelde bepaling volgt dat, wanneer de
consignatie is gevraagd, de termijn van twee maanden een vervaltermijn is, die op straffe
van nietigheid is voorgeschreven. Bij gebrek aan consignatie of in geval van laattijdige
consignatie is het hoger beroep van de belastingschuldige derhalve niet-ontvankelijk
(Cass., 15 september 2000, inzake C980326N).
II. 3. De ratio legis van artikel 92, tweede lid, B.T.W.-Wetboek.
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Deze wetsbepaling is geïnspireerd door artikel 202.2, derde lid van het Wetboek der
met de Zegel gelijkgestelde taksen, waarin de ontvankelijkheid van het beroep tegen een
rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen het dwangschrift verworpen werd zonder
meer afhankelijk wordt gemaakt van de consignatie van de betwiste belasting (met
toebehoren) tot betaling waarvan de belastingschuldige in eerste aanleg werd veroordeeld
(cfr. Arbitragehof, nr. 73/92, 18 november 1992, r.o. B1, B.S. 16 januari 1993, 7O7).
Het doel van artikel 202.2 van het W. Taksen werd in het verslag aan de Koning bij het
Koninklijk Besluit nr. 127 van 28 februari 1935 bevattende vereenvoudigingsmaatregelen
en maatregelen tot voorkoming van bedrog inzake zegelrechten en met de zegel
gelijkgestelde taxes (B.S. 3 maart 1935, 1280) als volgt verwoord: «Welnu, sinds enige
tijd, gebeurt het meer en meer dat schuldenaars vervolgd tot betaling van
ontegensprekelijk verschuldigde rechten, de vordering van het bestuur verlammen door de
zaak voor het gerecht te brengen zonder enige ernstige bewijsvoering en, zo doende, ertoe
geraken jaren lang de betaling van hun schuld te verdagen. Daaruit volgt een hoogst
nadelige vertraging in het invorderen der Staatspenningen en wat, erger is, in sommige
gevallen het totaal verlies van de schuldvordering van de Staat, omdat de belanghebbende
intussen helemaal onvermogend is geworden, iets waarop hij overigens soms gerekend
heeft wanneer hij zulke handelswijze aanwendde».
Met artikel 92 BTW-wetboek had de wetgever dezelfde bedoeling nl. vermijden dat de
betaling van de belasting (de verschuldigde BTW) wordt verdaagd of uitgesteld door
vertragingspogingen van de belastingplichtige (Memorie van Toelichting, Gedr. St.
Kamer, B.Z., 1968, nr. 88, p. 71; Verslag namens de Verenigde Commissies voor de
Economische Zaken en de Financiën, Gedr. St. Senaat, 1968-69, 20 juni 1968, nr. 445, p.
221). Op grond van artikel 92, tweede lid BTW-wetboek kan de fiscus het hoger beroep in
BTW-geschillen afhankelijk maken van een voorafgaande consignatie van de
verschuldigde belasting. Door het invoeren van deze bepaling gaf de wetgever aan de
fiscus de mogelijkheid om een «dam op te werpen» tegen manifest ongegronde dilatoire
hogere beroepen die enkel de bedoeling hadden de betaling van de verschuldigde sommen
uit te stellen» (S. VERTOMMEN, «B.T.W.-consignatieverplichting: gebonden of
discretionaire bevoegdheid?», in Fiscaal praktijkboek ‘95-’96 – Indirecte belastingen,
(149), 158).
Daarbij moet worden opgemerkt dat het stelsel van de wet dilatoire beroepen niet
volledig uitsluit. Een belastingplichtige kan een dilatoir hoger beroep instellen als hij in de
mogelijkheid is om te consigneren. M.a.w. de belastingplichtige kan dilatoir procederen
van zodra de rechten van de Schatkist gevrijwaard zijn.
Een discretionaire of gebonden bevoegdheid.
Noch uit de tekst van de wet, noch uit de voorbereidende werken kan met absolute
zekerheid opgemaakt worden of de ontvanger een discretionaire of gebonden bevoegheid
heeft om consignatie van de verschuldigde sommen te vragen indien de belastingplichtige
beroep instelt tegen een vonnis dat hem in het ongelijk stelde.
Op grond van een bepaalde passage uit de parlementaire voorbereiding zou de bepaling
van artikel 92, tweede lid van het BTW-wetboek kunnen worden geïnterpreteerd in de zin
dat de bevoegde ambtenaar in elk geval verplicht is de consignatie te vragen, ongeacht de
concrete situatie van de belastingplichtige (M.v.T., Gedr. St. Kamer, B.Z., 1968, 88/1, 71;
In die zin Brussel, 21 september 1993, R.W. 1993-94, 406 met uitgebreide aandacht van
de wetsgeschiedenis; Zie tevens de bespreking van dit arrest door E. VAN DER BRUGGEN in
Fiscoloog 1993, nr. 451, 5-7).
De gevestigde rechtspraak steunde de interpretatie dat de bevoegdheid van de
ontvanger om consignatie te vragen een discretionaire bevoegdheid betrof (Antwerpen, 14
oktober 1991, F.J.F. 92/21; Antwerpen, 21 april 1998, F.J.F. 1998, nr. 98/2O7, 519;
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Antwerpen, 3O juni 1998, F.J.F. 1999, nr. 99/27, 54; Brussel, 9 februari 1993, R.W.
1992-93, 12O1; Brussel, 30 augustus 1994, Fisc. Koer. 1994, 541; Brussel, 8 maart 1995,
A.J.T. 1994-95, 596; ent, 9 april 1991, Fisc. Koer. 1991, 327; Gent, 8 oktober 1993,
F.J.F. 94/72; Gent, 13 november 1996, T.G.R. 1997, 195; Gent, 26 mei 1997, T.G.R.
1998, 57; Luik, 22 november 1990, J.L.M.B. 1992, 343, met noot MORIS).
Ook de rechtsleer was in die zin gevestigd (Zie o.m. P. NAVEAU, noot onder Brussel, 3
november 2000, Fisc. Koerier 2000, 549;
N. PIROTTE, «Recouvrement des impôts et droit fondamental à un contrôle judiciaire
effectif», in Le point sur le droit fiscal, Formation permanente CUP, nr. 40, (101), 127138; F. VANBIERVLIET, «De consignatieverplichting: een blijvende hindernis (noot
onder Brussel, 23 februari 2001), T.F.R. 2001, 806-808; L. VANDENBERGHE, «Het
consignatieverzoek in B.T.W.-geschillen: geen onoverkomelijke hindernis», A.F.T. 1997,
417-425; E. VAN DER BRUGGEN, «Consignatieverplichting: discretionaire of gebonden
bevoegdheid van de ontvanger», Fiskoloog 1993, nr. 451, 5-7;
P. VAN ORSHOVEN, «Consignatie of geen consignatie? That’s the question……
Oefeningen in administratief (proces)recht bij B.T.W.-geschillen», T.F.R. 1994, 51-56; P.
VAN ORSHOVEN, «Tussen laksheid en formalisme. Voor een grondwettige interpretatie
van het procesrecht», R.W. 1997-98, 706-713; S. VERTOMMEN, «B.T.W.consignatieverplichting: gebonden of discretionaire bevoegdheid?», in Fiscaal
Praktijkboek ‘95-’96, W. MAECKELBERGH ed., Deurne, Kluwer, 147-166).
De auteurs verwijzen in dit verband naar de voorbereidende werken, inzonderheid naar
een zinsnede uit het verslag van de Verenigde Commissies voor de Economische Zaken
en de Financiën (Gedr. St., Senaat, 1968-69, 20 juni 1968, nr. 445, p. 221), waarin wordt
bepaald dat het hoger beroep van de belastingplichtige, zonder voorafgaande consignatie,
ontvankelijk is indien de Administratie de consignatie niet zou eisen, welke zinsnede
inderdaad kan worden geïnterpreteerd als een bevestiging van het feit dat de ontvanger
niet verplicht is om steeds de consignatie te vragen. De ontvanger heeft m.a.w. terzake
een keuzevrijheid (Zie o.m. S. VERTOMMEN, o.c., blz. 161).
De interpretatie dat de ontvanger een discretionaire bevoegdheid heeft om de
consignatie van de verschuldigde sommen te vragen, komt bovendien overeen met de
bedoeling van de wetgever. De wetgever wou voorkomen dat de belastingplichtige, door
een dilatoir beroep in te stellen, de betaling van de verschuldigde sommen zou kunnen
uitstellen en zich onvermogend zou maken vooraleer een beslissing in hoger beroep zou
genomen zijn (Memorie van Toelichting, Gedr. St. Kamer, B.Z., 1968, 15 oktober 1968,
nr. 88, p. 71). Indien blijkt dat de belastingplichtige daarentegen gegronde redenen heeft
om hoger beroep in te stellen en zich in het geheel niet onvermogend wenst te maken, is
de consignatie niet gewenst. In dat geval moet de ontvanger de mogelijkheid hebben om
de consignatie van de verschuldigde sommen niet te vragen.
II. 4. De rechtspraak van het Arbitragehof.
Naar aanleiding van tal van prejudiciële vragen, diende het Arbitragehof zich uit te
spreken over de verenigbaarheid van artikel 92, tweede lid, BTW-wetboek met het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
In zijn arresten van 18 november 1992 (nr. 73/92, B.S., 16 januari 1993, 707) en 10 juni
1993 (nr. 43/93, B.S. 3 juli 1993, 15936) oordeelde het Arbitragehof dat de bepaling van
artikel 92, tweede lid BTW-wetboek kan worden geïnterpreteerd in de zin dat de
bevoegde ambtenaar in elk geval verplicht is om de consignatie te vragen, ongeacht de
concrete situatie van de belastingplichtige. In die interpretatie is de bevoegdheid van de
BTW-ambtenaar een gebonden bevoegdheid. Een dergelijke interpretatie acht het
Arbitragehof echter strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Er kan immers
niet worden ingezien waarom een hoger beroep inzake BTW in alle omstandigheden
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slechts zou mogen worden ingesteld na voorafgaande consignatie van de betwiste
bedragen.
De interpretatie die voorhoudt dat artikel 92, tweede lid BTW-wetboek aan de
ontvanger een discretionaire bevoegdheid toekent, is volgens het Arbitragehof niet strijdig
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De ontvanger kan bijgevolg de voorafgaande
consignatie slechts opleggen om de rechten van de Schatkist veilig te stellen en de
dilatoire beroepen tegen te gaan. In die uitlegging is de beperking van het recht om hoger
beroep in te stellen niet kennelijk onevenredig ten aanzien van het nagestreefde doel,
mede gelet op het feit dat de rechter een niet voldoende verantwoord verzoek tot
consignatie met toepassing van artikel 159 van de Grondwet naast zich neer moet leggen.
Het Arbitragehof legt er de nadruk op dat de beslissing waarbij de ontvanger de
consignatie vraagt op grond van artikel 92, tweede lid BTW-wetboek dient gesteund te
zijn op objectieve en noodzakelijkerwijs controleerbare gegevens van een administratief
dossier waaruit kan worden opgemaakt dat de genomen maatregel redelijkerwijze
verantwoord is, rekening houdend met de doelstelling van de wetgever. De
belastingplichtige die bij het instellen van zijn hoger beroep gevraagd wordt te
consigneren, is niet zonder verweer tegen de beslissing daartoe vanwege de bevoegde
ambtenaar. Indien de beslissing genomen zou zijn zonder te zijn gedragen door de
gegevens van de zaak, zou die beslissing na onderzoek door de rechter overeenkomstig
artikel 107 (thans artikel 159) van de Grondwet als niet toepasbaar moeten worden
beschouwd. In dat geval vormt zij niet langer een beletsel voor de behandeling ten gronde
(Arbitragehof, nr. 73/92, 18 november 1992, r.o. B.6.2).
Aanvaardt men de optie om de bevoegdheid van de ontvanger als discretionair te
kwalificeren dan kan hij slechts om consignatie verzoeken wanneer hij redenen heeft om
aan te nemen dat de belastingplichtige door middel van een dilatoir hoger beroep probeert
de zaak te rekken om de betaling van de gevorderde bedragen uit te stellen (L.
VANDENBERGHE, «Het consignatieverzoek in BTW-geschillen: geen onoverkomelijke
hindernis», A.F.T. 1997, (417), 418).
De stelling die voorhoudt dat de ontvanger op grond van artikel 92, tweede lid BTWwetboek in ieder geval verplicht is om de consignatie te vragen, ongeacht de concrete
financiële situatie van de belastingplichtige, heeft tot gevolg dan in geen enkele hypothese
een rechtzoekende die niet over de noodzakelijke middelen beschikt om de gevraagde
consignatie te verrichten een ontvankelijk hoger beroep vermag in te stellen. Aldus
belemmert de wetgever op een discriminerende manier de uitoefening van het recht op
hoger beroep. In die interpretatie (van de gebonden bevoegdheid) is artikel 92, tweede lid
BTW-wetboek strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Zie o.m. Arbitragehof,
6 juni 1995, nr. 44/95, r.o. B.6, B.S. 26 augustus 1995, 24.534, en 9 november 1995, nr.
75/95, B.T.W. Revue, nr. 124, 1O73). Het grondwettelijk bezwaar vervalt echter als de
hoven en rechtbanken artikel 92, tweede lid, van het BTW-wetboek als een discretionaire
bevoegdheid van de ontvanger beschouwen. De beperking om hoger beroep in te stellen
die volgt uit de consignatieverplichting is niet kennelijk onevenredig met het nagestreefde
doel, namelijk de rechten van de Schatkist vrijwaren, op voorwaarde dat de ontvanger de
mogelijkheid heeft om voor elk concreet geval na te gaan of, rekening houdend met de
gegevens van de zaak zoals de financiële toestand van de belastingplichtige, de
consignatie al dan niet aangewezen is.
P. VAN ORSHOVEN werkt deze redenering van het Arbitragehof verder uit. Hij acht het
weinig waarschijnlijk dat een belastingplichtige die niet kan betalen hoger beroep instelt
om louter dilatoire redenen d.w.z. om uitstel van betaling af te dwingen of om in afwachting van de uitspraak over zijn beroep zijn insolvabiliteit te organiseren (vermits hij reeds
insolvabel is). Indien de belastingplichtige insolvabel is, kan de ontvanger de vraag tot
consignatie bijgevolg niet voldoende naar recht motiveren (P. V AN ORSHOVEN, «Con-
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signatie of geen consignatie? That’s the question…… Oefeningen in administratief (proces)recht bij B.T.W.-geschillen», T.F.R. 1994, (51), 54, nr. 7).
II.5. De Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
Krachtens de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen (B.S. 12 september 1991, 19.976) moeten alle bestuurshandelingen
van de besturen juridisch en feitelijk worden gemotiveerd (Zie o.m. P. VAN ORSHOVEN,
«De uitdrukkelijke motivering van administratieve handelingen», R.W. 1991-92, 488).
Een bestuurshandeling is een eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die
uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer
bestuurden of voor een ander bestuur (Art. 1, eerste streepje, Wet 29 juli 1991).
Alle eenzijdige verbindende en uitvoerbare beslissingen van een administratieve
overheid die zonder de toestemming van de betrokkene worden genomen en voor deze
betrokkene verplichtingen doen ontstaan zijn bestuurshandelingen. Aldus maakt een
verzoek tot consignatie uitgaande van de ontvanger van de B.T.W. een bestuurshandeling
uit. Dat de fiscale administratie een bestuur is in de zin van artikel 1 van de Wet
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, lijdt geen twijfel ( P.
VAN ORSHOVEN, «Uitdrukkelijke motivering van (fiscale) bestuurshandelingen», Fisc.
Koer. 1991, 5O7).
Aldus moet elk verzoek tot consignatie van de verschuldigde sommen uitdrukkelijk
worden gemotiveerd (S. VERTOMMEN, o.c., blz. 165; P. VAN ORSHOVEN, «Consignatie
of geen consignatie? That’s the question… Oefeningen in administratief (proces)recht bij
B.T.W.-geschillen», T.F.R. 1994, 54; L. VANDENBERGHE, o.c., blz. 418, voetnoot (5); F.
VANBIERVLIET, o.c., blz. 808).
Met uitdrukkelijke motivering wordt bedoeld dat de redenen van de beslissing moeten
worden weergegeven in de beslissing zelf en met de beslissing aan de betrokkene moeten
meegedeeld worden (Art. 3 Wet 29 juli 1991). De omstandigheid dat in het administratief
dossier een voloende motivering voor de bestuurshandeling zou te vinden zijn, kan niet
volstaan, nu deze motivering ook in de beslissing moet worden opgenomen2.
Bovendien is vereist dat de juridische en feitelijke overwegingen die aan
bestuurshandeling ten gronde liggen op een afdoende manier worden vermeld (Art. 3 Wet
29 juli 1991).
Het niet of onvoldoende naleven van het motiveringsvoorschrift brengt de onwettigheid
en dus de nietigheid van de bestuurshandeling met zich mee. In zulk geval zal het
uitblijven van de consignatie van de verschuldigde sommen geen grond van
onontvankelijkheid vormen en kan de zaak ten gronde worden behandeld.
II.6. De draagwijdte van de motiveringsplicht.
De discretionaire aard van de bevoegdheid van de ontvanger gekoppeld aan de
motiveringsvereisten gesteld door de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, impliceren dat het consignatieverzoek behoorlijk
dient te worden gemotiveerd.
Zulks zal de B.T.W.-ontvanger er toe nopen, vooraleer hij een consignatie vraagt, in
concreto na te gaan of dergelijk verzoek wel gerechtigdvaardigd is, rekening houdend met
2 In haar arrest van 18 november 1992, nr. 73/92, o.w. B.6.2 (B.S., 16 januari 1993, 7O7) aanvaardde
het Arbitragehof niettemin dat de motivatie van de vraag tot consignatie zou kunnen blijken uit het
administratief dossier. In een arrest van 3O augustus 1994 ging het Hof van Beroep te Brussel zelfs
na of in de conclusies die de Belgische Staat voor het Hof had neergelegd geen voldoende motivering
voor de vraag tot consignatie kon worden gevonden (Brussel, 3O augustus, 1994, Fisc. Koer., 1994,
541). Deze rechtspraak moet op grond van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen worden afgewezen (S. VERTOMMEN, o.c., blz. 165 en 166).
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het doel van deze maatregel, nl. de belangen van de Schatkist beschermen tegen het
dilatoir instellen van hoger beroep door de belastingplichtige.
De ontvanger kan dus slechts om consignatie verzoeken wanneer hij redenen heeft om
aan te nemen dat de belastingplichtige door middel van hoger beroep probeert om de zaak
te rekken en aldus de betaling van de nagevorderde bedragen uit te stellen.
Uit deze motiveringsplicht vloeit voort dat de belastingplichtige het verzoek om
consignatie kan aanvechten en aantonen dat zijn hoger beroep niet is ingegeven door
dilatoire redenen en de belangen van de Schatkist niet in gevaar brengt.
Daarbij kan zeker rekening worden gehouden met de aard van de betwisting. Indien het
gaat om een belangrijk principieel geschil, dan is het volgens de traditie van ons
rechtssysteem niet meer dan normaal dat de belastingplichtige zijn geschil aan een hogere
rechter wil en moet kunnen voorleggen (L. VANDENBERGHE, o.c., blz. 418).
Aan de gestelde motiveringsverplichting is dan ook niet voldaan indien de B.T.W.ontvanger als enige motivering zou stellen dat in het verzoekschrift tot hoger beroep geen
nieuwe argumenten aan bod komen, die niet reeds door de eerste rechter werden
weerlegd.
Met L. VANDENBERGHE kan worden aangenomen dat dergelijke redengeving op zich
niet als een afdoende verantwoording kan worden aanvaard.
Het recht van hoger beroep houdt niet in dat men in hoger beroep andere argumenten
zou moeten aanvoeren dan deze die men in eerste aanleg heeft ontwikkeld. Het is
volstrekt aanvaardbaar dat een belastingplichtige zijn argumenten aan een tweede
rechterlijk oordeel wil onderwerpen. Uit het loutere feit dat de belastingplichtige geen
nieuwe argumenten aanvoert, blijkt op zich niet dat hij enkel om dilatoire redenen hoger
beroep instelt en de belangen van de Schatkist in gevaar brengt (L. VANDENBERGHE,
o.c., blz. 418; F. VANBIERVLIET, o.c., blz. 809).
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de appellant in graad van beroep
conform artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek in de mogelijkheid gesteld wordt
nieuwe argumenten te ontwikkelen.
Waar een consignatieverzoek op basis van het gegeven alleen dat geen nieuwe grieven
worden aangevoerd niet ten genoege van recht kan worden verantwoord, zal zulks wel het
geval zijn wanneer, zoals ten deze, de ontvanger, naast bedoeld gegeven, verwijst naar
andere concrete gevens van de zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de
belastingplichtige.
Het bestreden arrest stelt weliswaar vast dat «de beroepsakte geen grieven bevat
waarover de eerste rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een gemotiveerd vonnis»,
en dat het verzoek tot consignatie is gesteund op objectieve en controleerbare gegevens,
waaronder «het ontbreken van nieuwe argumenten» (bestreden arrest, derde blad).
De B.T.W. – Ontvanger heeft zich evenwel tot niet tot bedoelde vastelling beperkt om
het consignatieverzoek te verantwoorden. Het arrest stelt terzake vast dat:
- «het feit dat door de administratie reeds bewarende maatregelen werden genomen en
dat bewarend beslag werd gelegd op de eigendommen van de appellant, niet als een voldoende garantie kan aangezien worden voor de betaling van een schuld van meer dan
152.000.000 BEF;»
- «het verzoek tot consignatie is gesteund op objectieve en controleerbare gegevens, inzonderheid (…) de vastelling dat de onroerende goederen, vatbaar voor inschrijving van
de wettelijke hypotheek, slechts zekerheid kunnen bieden voor een bedrag van ongeveer
5.300.000 BEF;»
- «het verzoek tot consignatie derhalve redelijkerwijs verantwoord is door de inroeping
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dat de consignatie vereist is om de belangen van de Schatkist te vrijwaren en dat deze belangen op geen andere manier in dezelfde mate kunnen veilig gesteld worden;»
- «appellant niet heeft aangetoond dat er in zijnen hoofde overmacht bestaat om gevolg
te geven aan het verzoek van de administratie of dat het verzoek tot consignatie zou berusten op machtsafwending of machtsoverschrijding».
Op voormelde gronden oordeelt het bestreden arrest vervolgens dat het verzoek tot
consignatie gemotiveerd is en dat het rechtmatig is.
Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft het arrest door aldus te beslissen, niet
besloten «tot het dilatoir karakter van het hoger beroep om de enkele reden dat de
aangevoerde middelen reeds voor de eerste rechter werden zaangevoerd en door hem
beantwoord».
De appelrechter heeft immers zijn beslissing ook op andere redenen gesteund, zoals
hoger weergegeven.
Overigens heeft het arrest niet besloten tot het dilatoir karakter van het hoger beroep,
zoals het onderdeel laat geloven.
Het onderdeel verwijt het arrest voorts geen rekening te hebben gehouden met de
financiële toestand van eiser in cassatie.
Nochtans heeft de appelrechter de financiële toestand van eiser wel in aanmerking
genomen nu hij terzake vaststelde dat de onroerende goederen van eiser een
ontoereikende zekerheid opleveren en eiser voor het overige in gebreke blijft aan te tonen
dat hij niet bij machte is om gevolg te geven aan het verzoek tot consignatie.
Het onderdeel mist dan ook feitelijke grondslag nu het berust op een onvolledige lezing
van het bestreden arrest.
(…)
Besluit: Verwerping
ARREST

(A.R. C.00.0318.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 september 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Aan eiser werd op 2 april 1993 een dwangbevel betekend op verzoek van de
hoofdcontroleur van de BTW. Met dit dwangbevel werd de betaling gevorderd
van een bedrag van 36.657.550 BEF als belasting over de toegevoegde waarde,
alsmede van een bedrag van 73.315.100 BEF als wettelijke geldboete wegens het
niet betalen van de BTW, de intrest ten belope van 8 pct. per maand vertraging,
te rekenen vanaf 21 januari 1991, en de wettelijke intresten vanaf de dag van betekening.
Eiser tekende bij dagvaarding van 9 juni 1993 verzet aan tegen dit dwangbevel. Bij vonnis van 1 april 1996 werd het verzet van eiser door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brugge als ongegrond afgewezen.
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Eiser stelde tegen voormeld vonnis hoger beroep in.
Bij aangetekend schrijven van 24 oktober 1996 verzocht de ontvanger eiser om
het bedrag van 152.275.502 BEF overeenkomstig artikel 92, tweede lid, van het
BTW-Wetboek, in consignatie te geven bij de Deposito- en Consignatiekas.
De Belgische Staat voerde vervolgens voor het hof van beroep de onontvankelijkheid aan van eisers hoger beroep gelet op de afwezigheid van de consignatie
van de verschuldigde sommen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955;
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging
bij wet van 15 maart 1999;
- artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
- de artikelen 20, 21, 602, 1050, 1057, 7°, en 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep wijst in het bestreden arrest eisers hoger beroep af tegen het vonnis
van de eerste rechter en verklaart zijn verzet tegen het dwangbevel, dat hem op 2 april
1993 werd betekend, niet ontvankelijk en veroordeelt hem tot de kosten, op volgende
gronden :
"Bij aangetekend schrijven dd. 24 oktober 1996 werd de (eiser) verzocht om de verschuldigde bedragen te consigneren. Hij heeft daaraan geen gevolg gegeven en heeft zelfs
niet geantwoord op dit verzoek.
De administratie houdt thans voor dat het hoger beroep niet ontvankelijk is omdat de
(eiser) heeft verzuimd over te gaan tot consignatie zoals was gevraagd. De (eiser) houdt
voor dat de ontvankelijkheid van het hoger beroep moet beoordeeld worden op het ogenblik waarop het werd ingesteld. Daar op dat ogenblik nog geen verzoek tot consignatie
was toegestuurd, is (naar zijn mening) het hoger beroep ontvankelijk. Verder stelt hij dat
de bepaling van het voormeld artikel 92, tweede lid, is ingegeven door de bezorgdheid dilatoire hoger beroepen te vermijden en dat zijn hoger beroep niet als dilatoir kan afgedaan
worden.
De beroepsakte bevat geen grieven waarover de eerste rechter nog geen uitspraak heeft
gedaan in een gemotiveerd vonnis.
De ontvanger heeft een discretionaire bevoegdheid om al dan niet de consignatie te vragen en de vraag tot consignatie werd gemotiveerd. Het feit dat door de administratie reeds
bewarende maatregelen werden genomen en dat bewarend beslag werd gelegd op de eigendommen van (eiser), kan niet als een voldoende garantie aangezien worden voor de
betaling van een schuld van meer dan 152.000.000 BEF.
Het verzoek tot consignatie is gesteund op objectieve en controleerbare gegevens, inzonderheid het ontbreken van nieuwe argumenten en de vaststelling dat de onroerende
goederen, vatbaar voor inschrijving van de wettelijke hypotheek, slechts zekerheid kunnen bieden voor een bedrag van ongeveer 5.300.000 BEF. Het verzoek tot consignatie is
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derhalve redelijkerwijs verantwoord door de inroeping dat de consignatie vereist is om de
belangen van de Schatkist te vrijwaren en dat deze belangen op geen andere manier in dezelfde mate kunnen veilig gesteld worden.
Ook heeft de (eiser) niet aangetoond dat er in zijnen hoofde overmacht bestaat om gevolg te geven aan het verzoek van de administratie of dat het verzoek tot consignatie zou
berusten op machtsafwending of machtsoverschrijding.
Het hof kan zich niet in de plaats stellen van de ontvanger om te oordelen over de opportuniteit van het verzoek tot consignatie. Het kan enkel nagaan of het verzoek tot consignatie gemotiveerd is en of het rechtmatig is. Zulks is te dezen het geval.
Het hoger beroep is dan ook niet geldig bij gebrek aan consignatie".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals van toepassing
voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999, kan tegen de rechterlijke beslissing, waarbij
het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, niet op geldige wijze enig rechtsmiddel
worden aangewend indien het bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is
gegeven binnen de twee maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de belastingschuldige richt.
Deze bepaling werd door de wetgever ingesteld teneinde de rechten van de Schatkist
veilig te stellen tegen louter dilatoire beroepen.
Dergelijk verzoek tot consignatie, dat een belemmering vormt voor de vrije toegang tot
het gerecht, moet bovendien gedragen worden door de concrete gegevens van de zaak,
met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige.
Het verzoek tot consignatie, dat niet aan voormelde voorwaarden beantwoordt, is als
onrechtmatig te aanzien en zal derhalve door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994.
Indien het bestreden arrest te dezen vaststelt dat de beroepsakte geen grieven bevat,
waarover de eerste rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in een gemotiveerd vonnis,
blijkt evenwel uit het bestreden arrest niet dat de in de akte van hoger beroep ingeroepen
grieven, - te weten het feit dat in strijd met de artikelen 18, par. 1, en 22 van de Zesde
BTW-richtlijn de factuur volgens het Belgische recht een aantal bijkomende vermeldingen dient te bevatten die geenszins nodig zijn om de heffing van de BTW en de controle
ervan te verzekeren, de eerste rechter ten onrechte aanvaardde dat er geen sprake was van
machtsafwending in hoofde van de administratie, die in de voorafgaande jaren de zogezegd onregelmatige facturen reeds had aanvaard, de eerste rechter ten onrechte stelde dat
hij niet bewees dat hij als een voorzichtig handelaar naging of zijn medecontractanten te
vertrouwen waren en de BTW aan de schatkist doorstortten, de administratie het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur schond doordat zij in voorgaande jaren de beweerde
onregelmatige facturen wel aanvaardde en aldus het vertrouwen wekte dat deze facturen
voldeden aan de wettelijke vereisten om voor aftrek van de BTW in aanmerking te komen
en de eerste rechter ook ten onrechte oordeelde dat er geen sprake was van overmacht -,
om louter dilatoire redenen voor de appèlrechter werden herhaald en derhalve het hoger
beroep een dilatoir karakter vertoonde.
De enkele overeenstemming van de grieven, aangevoerd in een akte van hoger beroep,
met de voor de eerste rechter aangehaalde middelen kan dergelijk besluit in ieder geval
niet staven, nu het tot de essentie van het rechtsmiddel van hoger beroep behoort dat aan
een rechter, rechtdoende in hoger beroep, de middelen die door de eerste rechter werden
verworpen als irrelevant of ongegrond, andermaal ter beoordeling kunnen worden voorge-
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legd.
Indien bovendien het bestreden arrest vaststelt dat de onroerende goederen, vatbaar
voor inschrijving van de wettelijke hypotheek, slechts zekerheid konden bieden voor een
bedrag van 5.300.000 BEF en de reeds genomen bewarende maatregelen niet als een voldoende garantie aangezien konden worden voor de betaling van een schuld van meer dan
152.000.000 BEF, blijkt uit de gedane vaststellingen geenszins dat eisers financiële toestand van die aard was dat hij aan de consignatieverplichting kon voldoen.
Hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Gent op grond van de gedane vaststellingen,
waaruit niet blijkt dat het hoger beroep een dilatoir karakter vertoonde en dat eisers financiële toestand van die aard was dat hij bij machte was de gevraagde som van 152.275.502
BEF te consigneren, niet wettig kon besluiten tot de rechtmatigheid van het door de administratie gedane verzoek tot consignatie van het bedrag van 152.275.502 BEF en tot de afwezigheid van machtswending of machtsoverschrijding (schending van de artikelen 92,
tweede lid, van het BTW-Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 15
maart 1999, 20, 21, 602, 1050, 1057, 7°, en 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek), in ieder geval niet wettig kon besluiten tot het dilatoir karakter van het hoger beroep om de enkele reden dat de aangevoerde middelen reeds voor de eerste rechter werden aangevoerd
en door hem beantwoord, aldus de hervormingsfunctie van het rechtsmiddel van hoger beroep miskennende (schending van de artikelen 20, 21, 602, 1050, 1057, 7°, en 1072bis
van het Gerechtelijk Wetboek), evenmin wettig kon beslissen dat het verzoek tot consignatie wettig was gemotiveerd (schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen), voormeld verzoek tot
consignatie bijgevolg niet wettig van toepassing kon verklaren (schending van artikel 159
van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994) en derhalve niet wettig vermocht
het hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren (schending van artikel 92, tweede lid, van
het BTW-Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 15 maart 1999).
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 92, tweede lid, van het BTW-Wetboek, wanneer het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, tegen de rechterlijke beslissing niet op geldige wijze enig rechtsmiddel kan worden aangewend indien het
bedrag van de verschuldigde sommen niet in consignatie is gegeven binnen twee
maanden na het verzoek dat de bevoegde ambtenaar bij aangetekende brief tot de
belastingplichtige richt;
Overwegende dat deze beperking van het recht op hoger beroep ertoe strekt
het instellen van dilatoire rechtsmiddelen tegen te gaan; dat die bepaling aan het
bevoegde bestuur oplegt rekening te houden met de concrete gegevens van elke
zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige;
Overwegende dat het oordeel van de appèlrechter dat nieuwe argumenten ontbreken en dat de beroepsakte "geen grieven (bevat) waarover de eerste rechter
nog geen uitspraak heeft gedaan in een gemotiveerd vonnis", mede gelet op de
context, zo moet worden opgevat dat hij van oordeel is dat die grieven in hoger
beroep niet tot een ernstige betwisting kunnen aanleiding geven;
Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat de onroerende goederen van eiser een ontoereikende zekerheid opleveren en dat eiser voor het overige in gebreke blijft aan te tonen dat hij niet bij machte is om gevolg te geven aan het ver-

40

HOF VAN CASSATIE

3.1.03 - Nr. 6

zoek tot consignatie;
Dat hij oordeelt op grond hiervan dat het verzoek tot consignatie rechtmatig is
en vervolgens beslist dat het hoger beroep van eiser bij afwezigheid van consignatie niet ontvankelijk is;
Dat de appèlrechter door aldus te oordelen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 7
1° KAMER - 3 januari 2003

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN VAN
AANLEG - PLANSCHADE - SCHADEVERGOEDING - BEREKENING - GEËRFD GOED - IN AANMERKING
TE NEMEN BEGINWAARDE.
Wanneer een goed wordt verworven in een nalatenschap vooraleer enig recht op
planschadevergoeding is ontstaan, moet de beginwaarde van dat goed, op basis
waarvan de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt wordt
geraamd, bepaald worden op het ogenblik van het overlijden, op grond van het bedrag
dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de successierechten. (Art. 35 Decr.
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij
decr. 19 dec. 1998)
(VLAAMS GEWEST - Vlaamse Regering T. M. en M.)

ARREST

(A.R. C.01.0349.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 februari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel

Nr. 7 - 3.1.03

HOF VAN CASSATIE

41

Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 33, 39, 134 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1, §1, 6, §1, 17 en 19, §§1 en 2, van de Bijzondere Wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 2, §1, 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;
- artikel 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997, en zoals gewijzigd bij decreet van
19 december 1998;
- de artikelen 85, §1, 86 en 202 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
- artikel 53 van het decreet van 26 april 2000, houdende wijziging van het decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, waarbij artikel 202
van het voornoemd decreet van 18 mei 1999 wordt opgeheven, 64 van het voornoemd decreet van 26 april 2000;
- artikel 196, meer in het bijzonder, §4 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999,
zoals vervangen door het decreet van 26 april 2000, voornoemd (artikel 51);
- artikel 171 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen door het decreet van 26 april 2000;
- artikel 46 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 1999;
- artikel 724 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij
wet van 31 maart 1987 en, voor zoveel als nodig, zoals van toepassing sinds de wetswijziging van 31 maart 1987;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 35, 36 en 42 van het Wetboek der Successierechten;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent, rechtdoende bij het bestreden arrest, veroordeelt eiser uit
hoofde van planschadevergoeding, tot betaling aan de verweerders van de som van
1.857.002 BEF, meer de vergoedende intrest vanaf 26 juli 1983 tot datum van het arrest
en meer de gerechtelijke intrest vanaf die datum, evenals tot de kosten, op volgende gronden:
"In het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1999 verscheen het Decreet van de Vlaamse
Raad van 18 mei 1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, hierna vermeld
D.R.O.
Luidens artikel 202 D.R.O. zijn de artikelen 85 en 86 van toepassing op alle reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding, waarover nog geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat. Artikel 85 handelt over de berekening van de planschadevergoeding. De berekeningswijze van het D.R.O. is dus van toepassing op dit nog hangende geschil.
De waardevermindering wordt berekend als het verschil tussen :
- de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de
dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding, vermeerderd met de lasten en de
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kosten (= de aanschaffingskost of verwervingswaarde)
en
- de waarde van het goed op het moment van het ontstaan van het recht op schadevergoeding (= de restwaarde).
Het D.R.O. grijpt voor de berekening van de verwervingswaarde op het ogenblik van
de verwerving terug naar het K.B. van 24 oktober 1978, waar, in geval van overdracht van
het goed, als verwervingswaarde het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie - of successierechten over de volledige eigendom werd gebruikt.
Als er geen dergelijke heffing is geweest, wordt de werkelijke waarde op dat ogenblik in
aanmerking genomen.
Als restwaarde wordt in aanmerking genomen :
1) Bij overdracht of inbreng, het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing
over de volle eigendom, of, bij gebrek aan heffing over de volle eigendom, de verkoopwaarde, met als minimum de overeengekomen waarde.
2) In de andere gevallen de verkoopwaarde op dat ogenblik.
Het D.R.O. bepaalt tevens een actualiseringsformule. Ook deze formule is overgenomen uit het K.B. van 24 oktober 1978.
De berekeningen van de deskundige zijn derhalve volkomen bruikbaar gebleven. Dit
vormt ook geen punt van discussie tussen partijen.
In het algemeen is het zo dat schadevergoedingssystemen de benadeelde pogen terug te
plaatsen in de toestand, die zou bestaan hebben indien het schadeverwekkend feit zich niet
had voorgedaan. Deze logica is ook bij de planschadevergoeding voorhanden. Men moet
dus, met voorbehoud voor de wijze waarop dient geactualiseerd te worden, de waarde van
het goed vergelijken in de toestand waarin het zich bevond vooraleer de planbeperkingen
kwamen en de waarde van het goed nadat het bouw- of vekavelingsverbod werd ingevoerd.
Het hoeft weinig betoog dat de waarde, aangegeven in de successieaangifte, reeds rekening houdt met de opgelopen planschade. Dit is klaar en duidelijk en wordt ook door de
deskundige vastgesteld.
Deze waarde kan derhalve niet als beginwaarde in aanmerking komen. Het hof kan
slechts vaststellen dat de successieaangifte terzake, de feiten vooroploopt en het eventuele
recht op planschade over het hoofd ziet.
De datum van de beginwaarde (verwervingswaarde) is in casu onbetwistbaar 29 juni
1961.
Er anders over oordelen weert elke logica en leidt tot een volkomen onrechtvaardige
beslechting.
Het door de deskundige geadviseerd bedrag van 2.321.253 BEF dient forfaitair verminderd te worden met 20 pct. (artikel 85, §2, 1° lid, van het decreet).
Dit brengt de uiteindelijk door (eiser) te betalen vergoeding op 1.857.002 BEF.
Op dit bedrag is interest verschuldigd vanaf 26 juli 1983.
(Eiser) wordt als grotendeels in het ongelijk gestelde partij verwezen tot de nog te begroten gedingskosten".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het artikel 202 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, naar luid waarvan de artikelen 85 en 86 van het decreet van toepassing
zijn op de reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding waarover nog
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geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat, werd opgeheven door artikel 53 van
het decreet van 26 april 2000, dat overeenkomstig artikel 64 van het laatstgenoemd in
werking trad op 1 mei 2000.
Artikel 196 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999, zoals gewijzigd door het decreet van 26 april 2000, in zijn §4 verklaart daarentegen artikelen 35 en 36 van het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 zoals gewijzigd
bij decreet van 19 december 1998, toepasselijk op planschade, veroorzaakt door de plannen van aanleg.
Voornoemde artikelen 35 en 36 blijven overeenkomstig artikel 171, eerste en tweede
lid, van de opheffingsbepalingen van het decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen bij het
decreet van 26 april 2000, dan ook van kracht na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet, en dit in hun versie, zoals aangepast door het decreet van 19 december 1998, dat in
zijn artikel 46 de nieuwe decretale bepalingen van toepassing verklaart op de reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding, waarover nog geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak bestaat.
Eiser maakte in zijn beroepsconclusie, neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te
Gent op 30 juni 2000, meer in het bijzonder op pagina's 8 en volgende, voor de wijze van
berekening van de planschadevergoeding uitdrukkelijk toepassing van de hiervoren aangehaalde bepalingen.
Eiser bracht in zijn aanvullende beroepsconclusie, neergelegd op 30 oktober 2000, sub
1, pagina 2, en sub 2C pagina 3, voornoemde regel in herinnering, naar luid waarvan in
alle hangende gedingen betreffende planschadevergoedingen de berekening van de planschadevergoeding dient te gebeuren overeenkomstig het artikel 35 van het gecoördineerde
stedenbouwdecreet van 1996, zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 (zie artikel 196, §4 decreet 18 mei 1999) en liet tevens opmerken dat artikel 85 decreet 18 mei
1999 enkel van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest na de inwerkingtreding van het decreet van 26
april 2000, met name op 1 mei 2000, niet wettig over verweerders' vordering in planschadevergoeding kon uitspraak doen op grond van de artikelen 202, 85 en 86 van het decreet
van 18 mei 1999, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (schending van de artikelen 85, §1, 86 en 202 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, 53 van het decreet van 26 april 2000, houdende wijziging van het
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijk ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, waarbij artikel 202 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999 wordt opgeheven, 64 van het voornoemd decreet van 26 april 2000, 196, meer in het bijzonder §4 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen door het decreet van 26 april 2000, voornoemd
(art. 51), 171 van het voornoemd decreet van 18 mei 1999, zoals vervangen door het decreet van 26 april 2000, 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimtelijke ordening, bekrachtigd bij decreet van 4 maart 1997, zoals gewijzigd bij decreet van
19 december 1998, en artikel 46 van voornoemd decreet van 19 december 1998 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999).
Voor zover het Hof van oordeel zou zijn dat het bestreden arrest wettig met toepassing
van artikel 85 van het decreet van 18 mei 1999 in onderhavig geval uitspraak heeft gedaan, - quod non - en/of dat het bestreden arrest stand houdt door subsitutie van wetsbepalingen, nu artikel 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet op de ruimtelijke
ordening, zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, een met artikel 85 van het
decreet van 18 mei 1999 quasi gelijklopende regeling bevat - quod non - eiser de vier
hierna voorgedragen onderdelen meent te kunnen aanvoeren.
1.2. Tweede onderdeel
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Luidens artikel 85, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening dient de waardevermindering, die voor de planschadevergoeding in
aanmerking komt, te worden geraamd als het verschil tussen de waarde van dat goed op
het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het
recht op schadevergoeding, verhoogd met de lasten en kosten, voor de inwerkingtreding
van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.
In diezelfde paragraaf wordt gepreciseerd dat als waarde van het goed op het ogenblik
van de verwerving in aanmerking wordt genomen het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van
het goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle
eigendom op de dag van de verwerving.
Artikel 35 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, schrijft voor dat de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden geraamd als
het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving,
geactualiseerd tot de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd
met de lasten en kosten, voor de inwerkingtreding van het plan en anderdeels de waarde
van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van het plan. Enkel de waardevermindering voortvloeiend uit het plan kan
in aanmerking komen voor schadevergoeding. Als waarde van het goed op het ogenblik
van verwerving wordt in aanmerking genomen het bedrag dat als grondslag heeft gediend
voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het
goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving.
De in voornoemde artikelen 85, §1 en 35 besloten berekeningswijze bezit kracht van
wet.
Uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen blijkt dat verweerders de eigendom van het perceel, waarop de vordering wegens planschadevergoeding betrekking
heeft, verwierven ingevolge het overlijden van hun vader, de heer P.M., op 13 februari
1976.
Blijkens de vaststellingen van het tussenarrest van 21 november 1997, dat ingevolge de
verwerping van het hiertegen ingestelde cassatieberoep bij arrest van 6 januari 2000 in
kracht van gewijsde trad, ontstond het recht op planschadevergoeding naderhand, meer
bepaald op 26 juli 1983 ingevolge de verwerping van de aanvraag tot het bekomen van
een verkavelingsvergunning, die was gestoeld op het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem, dat werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 30 mei 1978, en derhalve op het ogenblik waarop verweerders reeds eigenaar van het perceel waren geworden.
De beginwaarde, bedoeld in artikel 85, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenals in artikel 35, tweede lid, van het op 22
oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, bekrachtigd bij
decreet van 4 maart 1997, zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, kon dan ook
slechts de waarde, bedoeld in de successieaangifte, die blijkens de vaststellingen van het
bestreden arrest naar aanleiding van het overlijden van de heer P.M. werd ingediend, zijn.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat bij de bepaling van de planschadevergoeding
als beginwaarde niet de waarde, vermeld in de successieaangifte, ingediend naar aanleiding van het overlijden van hun rechtsvoorganger op 13 februari 1976, weerhoudt, doch
de verwervingswaarde van het goed op het ogenblik waarop die rechtsvoorganger zelf het
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goed verwierf, hetzij de waarde van het perceel op 29 september 1961, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 85, §1 van het decreet van 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 35, tweede lid, van het op 22
oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, bekrachtigd bij
decreet van 4 maart 1997, zoals gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, evenals van
de artikelen 2, 35, 36 en 42 van het Wetboek der Successierechten).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 35 van het gecoördineerde decreet betreffende de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw van 22 oktober 1996, zoals gewijzigd bij
de artikelen 42 en 43 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999 van 19 december 1998, een inhoud heeft die overeenstemt met
die van artikel 85, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening;
Dat inzonderheid de grondslag en de wijze van berekening van de vergoeding
wegens waardevermindering dezelfde is in beide decreten;
Overwegende dat artikel 202 van het decreet van 18 mei 1999 dat bepaalt dat
de artikelen 85 en 86 van toepassing zijn op de reeds aanhangig gemaakte vorderingen tot schadevergoeding waarover nog geen in kracht van gewijsde gegane
uitspraak bestaat, werd opgeheven door artikel 53 van het decreet van 26 april
2000 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996; dat krachtens artikel 64 van het decreet van 26 april 2000, dit decreet in werking treedt op 1 mei 2000;
Overwegende dat, krachtens artikel 51 van het decreet van 26 april 2000, artikel 196 van het decreet van 18 mei 1999 vervangen wordt door wat volgt: "(...)
§4. Artikel 35 en 36 van het (gecoördineerde) decreet (van 22 oktober 1996), gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, zijn van toepassing op planschade,
veroorzaakt door de plannen van aanleg";
Overwegende dat aldus op 1 mei 2000 de artikelen 35 en 36 van het gecoördineerde decreet van 22 oktober 1996 zoals gewijzigd bij decreet van 19 december
1998 van toepassing zijn gebleven op planschade veroorzaakt door de plannen
van aanleg;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de verweerders
vergoeding vorderden wegens minderwaarde op grond van de weigering van de
verkavelingsvergunning wegens bestemmingswijziging overeenkomstig het gewestplan en het bijzonder plan van aanleg ter bevestiging van het gewestplan;
Dat aldus artikel 35 van het gecoördineerde decreet van 22 oktober 1996, zoals
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 te dezen toepasselijk was;
Dat het onderdeel dat het arrest bekritiseert omdat het toepassing maakt van de
bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 geen belang vertoont, mitsdien niet
ontvankelijk is;
2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat artikel 35 van het decreet van 22 oktober 1996, zoals gewijzigd, de ogenblikken bepaalt waarop het recht op schadevergoeding ontstaat;
Dat, krachtens die bepaling, de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het verschil tussen eensdeels de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd
tot op de dag van het ontstaan van het recht op schadevergoeding en verhoogd
met de lasten en de kosten, voor de inwerkingtreding van het plan en anderdeels
de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op schadevergoeding na inwerkingtreding van het plan;
Dat, krachtens die bepaling, als waarde van het goed op het ogenblik van de
verwerving in aanmerking wordt genomen het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed, of, bij ontstentenis van zulke heffing, de verkoopwaarde van
het goed in volle eigendom op de dag van de verwerving;
Dat hieruit volgt dat wanneer een goed wordt verworven in een nalatenschap
vooraleer enig recht op planschadevergoeding is ontstaan, de beginwaarde waarvan sprake in het bedoelde artikel 35 moet bepaald worden op het ogenblik van
het overlijden, op grond van het bedrag dat als grondslag heeft gediend voor de
heffing van de successierechten;
Overwegende dat blijkens het in kracht van gewijsde getreden arrest van 21
november 1997 :
1. de verweerders onverdeelde eigenaars zijn van een perceel grond, dat hun
rechtsvoorgangers van de stad Aalst hadden verkregen bij akte van ruil van 29
september 1961;
2. een tweede aanvraag tot het krijgen van een verkavelingsvergunning op 26
juli 1983 werd geweigerd en deze de termijn voor het vorderen van schadevergoeding bepaald in artikel 38, tweede lid, van de Stedenbouwwet heeft doen ingaan;
Dat blijkens het bestreden arrest de rechtsvoorganger van de verweerders op
13 februari 1976 is overleden;
Overwegende dat het arrest beslist dat de waarde van het goed aangegeven in
de successieaangifte niet als beginwaarde in aanmerking kan komen en dat de
datum van de beginwaarde, 29 september 1961, de datum van de verwervingswaarde is;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt ;
Dat het 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;
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
3 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 8
3° KAMER - 6 januari 2003

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - GENEESKUNDIGE
VERZORGING EN UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - SUBROGATIE - OMVANG DOOR EEN DERDE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN - GEMEEN RECHT - ALGEMEEN.
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - GENEESKUNDIGE
VERZORGING EN UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - WETTELIJKE UITKERINGEN TOEKENNINGSVOORWAARDEN - Z.I.V.-CRITERIA - SUBROGATIE - VOORWAARDEN - OMVANG BEPERKING - DOOR EEN DERDE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN - GEMEEN RECHT.
3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - GENEESKUNDIGE
VERZORGING EN UITKERINGSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - STAAT VAN
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BESLISSING - SUBROGATIE - RECHTSVORDERING TEGEN DE
AANSPRAKELIJKE DERDE - SCHADELOOSSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID BEOORDELINGSCRITERIA - BINDENDE Z.I.V.-BESLISSING - GEVOLG.
1º

De verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en
invaliditeitsverzekering bepaalde prestaties heeft toegekend, treedt rechtens in de plaats
van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het
geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden 1 2. (Art. 76quater, §2, vierde lid
Z.I.V.-Wet 1963)

2º De voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende
prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling over het wettelijk subrogatierecht beschikt,
evenals het bedrag van deze prestaties, worden geregeld door de wetgeving inzake de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; het bedrag van de vordering van de
verzekeringsinstelling kan niet hoger zijn dan het geheel van de sommen die krachtens
het gemeen recht verschuldigd zijn; de bedoelde vergoedingen moeten dezelfde schade
geheel of gedeeltelijk vergoeden. (Art. 76quater, § 2, vierde lid Z.I.V.-Wet 1963)
3º De beslissing van de ziekteverzekeraar die de staat van arbeidsongeschiktheid of
invaliditeit vaststelt, kan niet worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over
de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval
aansprakelijke derde3. (Art. 76quater, §2, vierde lid Z.I.V.-Wet 1963)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. CGU N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0140.N)
1 Cass., 11 okt. 1999 A.R. C.97.0201.N, nr. 524.
2 Thans art. 136, §2, vierde lid, gecoörd. wet 14 juli 1994.
3 Zie voetnoot 1.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 21 oktober 2002 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 41, 46, inzonderheid eerste lid, 48, inzonderheid eerste lid, 50, inzonderheid eerste lid, 51, 56, §1, inzonderheid eerste lid, 76quater, inzonderheid §2, vierde lid en
87 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep heeft, na te hebben vastgesteld dat A. Jacobs, volgens de besluiten
van de in gemeen recht aangestelde deskundige vanaf de arbeidsongeschiktheid van 25
pct. als arbeidsbekwaam beschouwd dient te worden, de vordering van eiser, strekkende
tot het bekomen van de terugbetaling lastens verweerster, verzekeraar van de aansprakelijke van het verkeersongeval waarvan eisers verzekerde X het slachtoffer werd, van vergoedingen wegens loonverlies die zij in die periode van 17 januari 1991 tot 23 maart 1992 ten
gunste van verzekerde heeft verricht, verminderd tot 73.168 BEF op volgende gronden :
"De deskundige wijst op de discrepantie tussen de klachten en de objectief vastgestelde
letsels bij de zeer talrijke technische onderzoeken.
Enkel een facettaire pijn in de regio van de laaggelegen lumbale streek blijft over.
De aard van de letsels en het beroep van het slachtoffer rechtvaardigen evenwel de periode van 50 pct. medische arbeidsongeschiktheid te beschouwen als algehele arbeidsongeschiktheid.
Vanaf de arbeidsongeschiktheid van 25 pct. dient X als arbeidsbekwaam beschouwd te
worden.
De L.C.M. kan de beoordeling van haar geneeskundig adviseur, die een arbeidsongeschiktheid blijft aannemen tot en met 23 maart 1992, niet tegenwerpen aan verweerster.
Niets laat inderdaad toe voor bewezen te aanzien dat deze adviserende geneesheer beschikte over de resultaten van de talrijke onderzoeken ondergaan door X zodat hij mogelijk steunde op de (subjectieve) klachten van laatstgenoemde" (bestreden arrest, p. 3).
Grieven
Krachtens de in het middel ingeroepen wetsbepalingen, meer in het bijzonder krachtens
het ten tijde van de feiten toepasselijk artikel 76quater, §2, vierde lid, van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, treedt de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning gestelde voorwaarden, de bij
de wet bepaalde prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats van de rechthebbende tot
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of
gedeeltelijk vergoeden.
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Hieruit volgt dat: 1) de voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling krachtens de vermelde wetsbepalingen over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van deze prestaties, geregeld worden door de wetgeving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; 2) het bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn
dan het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn; 3) de bedoelde vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden.
Aldus kan de in het kader van de toepassing van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering genomen beslissing die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
vaststelt, niet worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke partij.
Het bestreden arrest beperkt het quasi - subrogatierecht van eiseres tot de periodes
waarin de de arbeidsongeschiktheid van de rechthebbende X, verzekerde van eiseres, naar
het gemeen recht meer dan 25 pct. bedroeg, op grond dat eiseres de beoordeling van haar
geneeskundig adviseur niet kan tegenwerpen aan verweerster en dat niets toelaat voor bewezen te aanzien dat deze adviserende geneesheer beschikte over de resultaten van de talrijke onderzoeken ondergaan door X zodat hij mogelijk steunde op de (subjectieve klachten) van laatstgenoemde.
Het bestreden arrest wijst de quasi-subrogatoire vordering van eiser af voor de periode
waarin het volgens het gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage lager
is dan 25 pct.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest door de vordering van eiser deels af te wijzen, de
in de aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen, meer in het bijzonder artikel 76quater, §2, vierde lid van de wet van 9 augustus 1963, heeft geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
(...)
2. Over het middel :
Overwegende dat, krachtens het ten tijde van de feiten toepasselijk artikel 76quater, §2, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning gestelde voorwaarden, de bij de wet bepaalde
prestaties heeft toegekend, rechtens in de plaats treedt van de rechthebbende tot
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden;
Dat daaruit volgt dat:
1. de voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling krachtens de vermelde
wetsbepaling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals het bedrag van
deze prestaties, geregeld worden door de wetgeving inzake de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering;
2. het bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet hoger kan
zijn dan het geheel van de sommen die krachtens het gemeen recht verschuldigd
zijn;
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3. de bedoelde vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk moeten
vergoeden;
Overwegende dat aldus de in het kader van de toepassing van de wet op de
ziekte- en invaliditeitsverzekering genomen beslissing die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt, niet kan worden bekritiseerd voor de
rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval aansprakelijke partij;
Overwegende dat de appèlrechters de quasi-subrogatoire vordering van eiser
afwijzen voor de uitkeringen die betrekking hebben op de periode vanaf wanneer
het volgens het gemeen recht vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage 25
pct. bedraagt, dit is volgens de vaststellingen van het arrest vanaf 1 januari 1992;
Dat zij hun beslissing steunen, enerzijds, op de grond dat "vanaf de arbeidsongeschiktheid van 25 pct. (de verzekerde van eiser) als arbeidsbekwaam beschouwd (dient) te worden", anderzijds, op de grond dat "(eiser) de beoordeling
van haar geneeskundig adviseur, die een arbeidsongeschiktheid blijft aannemen
tot en met 23 maart 1992, niet (kan) tegenwerpen aan (verweerder)";
Overwegende dat het arrest zodoende eisers vordering tot terugbetaling van na
eind 1991 gedane uitkeringen, zonder uitspraak te doen over het bestaan en de
omvang van de schade naar gemeen recht, afwijst op grond van de loutere vaststelling dat de arbeidsongeschiktheid in de zin van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering vanaf 1 januari 1992 geen arbeidsongeschiktheid in de zin van
het gemeen recht uitmaakte;
Dat het zodoende artikel 76quater, §2, vierde lid, van de wet van 9 augustus
1963, zoals te dezen van toepassing, schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Gryse en Bützler.
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ARBEID — ARBEIDSBESCHERMING - DIENSTHOOFD VAN ONDERNEMING - ONTSLAG FUNCTIE - GEVOLG.
De regel die bepaalt dat de werkgever het hoofd van dienst van veiligheid, gezondheid en
verfraaiïng van de werkplaatsen aanwijst, vervangt of verwijderd uit zijn functie, na
voorafgaand akkoord van het comité, beschermt niet het diensthoofd of zijn adjunct maar
de functie en verleent geen bescherming tegen ontslag1 2. (Art. 833.2.1 A.R.A.B.; Art. 37,
§1 Arbeidsovereenkomstenwet)
(V.Z.W. VORMINGSINSTITUUT VOOR K.M.O. T. M.)

ARREST

(A.R. S.02.0021.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 20, 1°, 32, 3°, 37, §1, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 7 november
1987 en genummerd bij artikel 115 van de wet van 20 juli 1991, 39, 81, §2, gewijzigd bij
artikel 9 van de wet van 19 juli 1985, 82, §3, gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 december 1984, zowel in de versie die van toepassing was vóór als in die welke van toepassing na de inwerkingtreding, op 1 januari 2002, van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, en 82, §4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 833, inzonderheid 833.1.1, waarvan het tweede lid is toegevoegd door het
koninklijk besluit van 3 mei 1990, en 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en
27 september 1947, vervangen en ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit van
20 juni 1975.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het principaal hoger beroep uitgaande van eiseres ontvankelijk
doch ongegrond, het bevestigt het vonnis a quo dat eiseres veroordeelt tot betaling aan
verweerder van 35.397,41 euro (1.427.928 BEF) bruto als beëindigingsvergoeding en tot
1.637,39 euro (66.052 BEF) bruto als pro rata eindejaarspremie, meer de interest en de
kosten en tot de aflevering van alle sociale documenten die overeenkomstig de beschikkingen van het vonnis nodig zijn, en het veroordeelt de eiseres tot betaling van de kosten
in beroep, o.m. op de volgende gronden :
"4. Bespreking.
1 Zie Cass., 5 okt. 1992, A.R. 7917, nr. 648.
2 Thans art. 20 KB 27 maart 1998, betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming van
het werk.
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4.1. Wat de feiten betreft, verwijst het (arbeidshof) naar de vaststellingen gedaan door
het openbaar ministerie in zijn schriftelijk advies onder het punt 6.1. en die volledig worden bijgetreden.
4.2. Luidens artikel 37, §1, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen (!) door opzegging
aan de andere.
De wijzen van kennisgeving bij opzegging uitgaande van de werkgever voorzien in artikel 37, §1, vierde lid, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, dewelke absoluut is.
Met betrekking tot de inhoud en modaliteiten en meer bepaald tot de duur van de opzeggingstermijn voorziet artikel 37 in een nietigheid dewelke evenwel relatief is.
De door [eiseres] per aangetekende brief gegeven opzegging van 17 september 1997 is
geldig naar vorm (stuk 1 (eiseres)).
Inhoudelijk is deze opzegging niet gemotiveerd, er wordt geen voorbehoud gemaakt
noch voorwaarde gesteld.
Het ontslag is de handeling waardoor een partij aan de andere partij ter kennis brengt
dat zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De opzegging is de voorafgaande bekendmaking van een partij aan de andere van de datum waarop de arbeidsovereenkomsten
moet eindigen.
De eventuele nietigheid van de opzegging tast het bestaan en/of de geldigheid van het
ontslag niet aan (vaste rechtspraak: Cass. 6 januari 1997, R.W. 1997-98, blz. 542; Cass.
14 december 1992 in J.T.T. 1993, 226; Cass. 12 september 1988, R.W. 1988-89, 507;
Cass. 23 maart 1981, R.W. 1981-82, 2481).
Wanneer de opzegging nietig is, is de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd,
ook al vermeldt de ontslagbrief een latere datum (Cass. 14 december 1992, reeds geciteerd).
4.3. In voorliggend geval werd de opzegging -die de wilsuiting bevat om aan de overeenkomst een einde te stellen- verstuurd vooraleer het bevoegde Veiligheidscomité werd
geraadpleegd, ofschoon [verweerder] adjunct veiligheidshoofd is.
Krachtens artikel 833.2.1 A.R.A.B., ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit
van 20 juni 1975 (B.S. 15 juli 1975, 8807) wordt de aanwijziging, de vervanging van het
hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en
van zijn adjuncten, de aanduiding van een tijdelijke plaatsvervanger of de verwijdering uit
hun functie, uitgevoerd door de werkgever (in de Franse tekst: "... est effectué par l'employeur...)" na voorafgaand (!) akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging.
In geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de syndicale afvaardiging, wordt het advies ingewonnen van de inzake veiligheid bevoegde arbeidsinspecteur.
Het arbeidshof is van oordeel dat de gegeven opzegging juridisch duidelijk was en niet
voor interpretatie vatbaar, zodat het ontslag onrechtmatig was omdat deze gebeurde in
strijd met een -in principe- strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting: de voorafgaandelijke raadpleging van het comité.
Nu de wil van [eiseres] vaststaat om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het gegeven ontslag niet herroepbaar. De verbreking is een feit geworden dat onmiddellijk rechtsgevolgen heeft.
De functie van veiligheidschef die [verweerder] moet uitoefenen is een onderdeel van
zijn arbeidsovereenkomst. De werkgever noch de werknemer kunnen deze functie éénzijdig wijzigen, tenzij binnen de toegelaten grenzen (in casu de naleving van artikel 833.2.1
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A.R.A.B.). Een onrechtmatig ontslag, gegeven ten gevolge van een onregelmatige of nietige opzegging doet -zoals reeds gezegd- niets af van de geldigheid van het ontslag zelf en
dus aan de beëindiging van de lopende (!) arbeidsovereenkomst (zie over de sanctionering
van het onregelmatig ontslag: Jan Herman: 'Overvloed en onbehagen: de veelheid aan en
tekorten van ontslagbeschermingen' nr. 239 met voetnoten in: 'Sociaal recht, Niets dan
uitdagingen' onder red. van W. van Eeckhoutte en M. Rigaux, Uitg. Mys en Breesch,
1996).
Tevergeefs heeft [eiseres] gepoogd de opzegging (lees: ontslag) te regulariseren door
post factum de toelating aan het Comité te vragen met de bedoeling een nieuwe datum te
betekenen waarop de opzeggingstermijn ingaat (sic).
De onherroepbaarheid van het ontslag heeft niet alleen betrekking op de beslissing om
te beëindigen, maar ook op de modaliteit van beëindiging, hetwelke zoals gezegd éénzijdig niet kan gewijzigd worden.
Voor het ongedaan maken van een ontslag is immers de instemming van de wederpartij
nodig.
Van een regularisatie kan ook moeilijk sprake zijn nu aan het Comité een loutere bekrachtiging van het ontslag werd gevraagd (stuk 9 [van eiseres]).
4.4. Luidens artikel 833.1.4 A.R.A.B. worden de meningsverschillen tussen de werkgever en het veiligheidshoofd betreffende de werkelijkheid van diens onafhankelijkheid op
verzoek van (een der) partijen onderworpen aan het advies van de inzake veiligheid bevoegde arbeidsinspecteur.
Nu [eiseres] spreekt van een vermeende tegenstrijdigheid van belangen tussen [verweerder] en [eiseres] is laatst genoemde wel erg onvoorzichtig tewerk gegaan.
Zoals een werknemer vanaf het ontslag alle overeenkomsten omtrent de ontslagregeling
mag sluiten, zo mag ook hij alle rechtsgevolgen verbinden vanaf het onregelmatig ontslag,
zoals de beëindiging van de arbeidsrelatie.
[Verweerder] werd niet eens uitgenodigd op het later bijeengeroepen comité van 24
september 1997.
De bekrachtiging van het ontslag ex tunc en de aanstelling van X als adjunct-veiligheidshoofd in de plaats van [verweerder] ex nunc, namelijk op bewuste 24 september
1997, veranderen niets aan het feit dat de arbeidsovereenkomst éénzijdig werd verbroken.
De partij die ontslag heeft gegeven kan haar beslissing in beginsel niet afhankelijk maken van een voorwaarde (zoals de bekrachtiging door het Comité VGV), zelfs niet wanneer de vervulling van die voorwaarden niet van haar wil afhangt (Cass. 12 september
1988, R.W. 1988-89, 507, reeds geciteerd).
[Verweerder] kon, maar was niet verplicht, zijn opzeggingstermijn uit te doen.
In de door zijn vakbond verstuurde aangetekende brief van 30 september 1997 trok
[verweerder] dan ook de gepaste conclusies (stuk 5 [van verweerder]). (blz. 9, onderaan, 12, bovenaan, van het bestreden arrest).
Grieven
Krachtens artikel 833.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming wordt
de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen bepaald in artikel 832 van dat reglement, geleid door een diensthoofd, eventueel bijgestaan door een of
meerdere adjuncten.
Artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bepaalt dat de
aanwijzing, de vervanging van het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen en van zijn adjuncten, de aanduiding van een tijdelijke
plaatsvervanger of de verwijdering uit hun functie wordt uitgevoerd door de werkgever na
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voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging en dat in geval van
blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de syndicale afvaardiging, het
advies wordt ingewonnen van de inzake veiligheid bevoegde arbeidsinspecteur.
Eiseres ging op 17 september 1997 over tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met
verweerder met betekening van een opzeggingstermijn van twaalf maanden, ingaand op 1
oktober 1997 in de volgende termen :
'Geachte,
Hierbij betekenen wij U de opzegging van onze arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur voor bedienden van 15 september 1996.
De opzegging gaat in op 1 oktober 1997 voor de duur van twaalf maanden (form. Walckiers).
Hoogachtend,
J. De Neve
Alg. Directeur'
(blz. 2, onderaan, van de regelmatig op de griffie van het arbeidshof neergelegde 'syntheseconclusie' in beroep van verweerder).
Eerste onderdeel
Artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bepaalt met
betrekking tot het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen en van zijn adjuncten dat "de verwijdering uit hun functie wordt uitgevoerd"
door de werkgever na voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging.
Artikel 833.2.1 heeft het duidelijk over de "uitvoering" van de "verwijdering uit hun
functie" en niet over beëindiging of ontslag.
De opzegging van een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, is de
voorafgaande mededeling van een partij aan de andere van de datum waarop de arbeidsovereenkomst moet eindigen.
De opzegging maakt niet onmiddellijk een einde aan de arbeidsovereenkomst, maar de
opgezegde arbeidsovereenkomst, behoudens wanneer zich voordien een nieuwe oorzaak
van beëindiging voordoet, blijft voortbestaan tot het verstrijken van de in de opzegging
bepaalde termijn.
De opzegging van de arbeidsovereenkomst van een diensthoofd of een adjunct-diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen heeft op het ogenblik dat
zij wordt gegeven nog niet de uitvoering van de verwijdering uit zijn functie tot gevolg,
maar de uitvoering van die verwijdering, behoudens wanneer zich voordien een nieuwe
oorzaak van beëindiging voordoet, heeft eerst plaats wanneer aan de arbeidsovereenkomst
effectief een einde komt.
Zolang de betrokkene niet effectief verwijderd wordt uit de functie van diensthoofd of
adjunct-diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, dient de
werkgever niet over het akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen te beschikken, ook al werd de arbeidsovereenkomst van de betrokkene intussen met inachtneming van de opzeggingstermijn opgezegd door de werkgever.
Het arbeidshof stelt vast dat eiseres op 17 september 1997 een naar vorm geldige opzegging heeft betekend aan de verweerder met inachtneming van een opzeggingstermijn
van twaalf maanden en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
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werkplaatsen zich op 24 september 1997 akkoord verklaarde met de verwijdering van de
verweerder uit zijn functie van adjunct-diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen.
Het arbeidshof stelt tevens vast dat eerst op 24 september X werd aangesteld als adjunct-veiligheidshoofd in de plaats van verweerder en dat "ex nunc".
Er was derhalve, volgens de vaststellingen van het arbeidshof, op het ogenblik waarop
de opzegging werd gegeven, met name op 17 september 1997, nog geen sprake van uitvoering van een verwijdering van verweerder uit zijn functie van adjunct-diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
De op 17 september 1997 betekende opzegging miskende dan ook artikel 833.2.1 van
het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming niet en kan derhalve niet om die reden onregelmatig of onrechtmatig worden verklaard.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de in het middel vermelde gronden, beslist dat het ontslag van verweerder onrechtmatig was omdat het gebeurde in strijd met
833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en niet wettig het principaal hoger beroep uitgaande van eiseres ongegrond verklaart (schending van de artikelen
32, 3°, 37, §1, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 7 november 1987 en genummerd
bij artikel 115 van de wet van 20 juli 1991, en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 39,
81, §2, gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 19 juli 1985, 82, §3, gewijzigd bij artikel 4
van het koninklijk besluit van 14 december 1984, zowel in de versie die van toepassing
was vóór als in die welke van toepassing na de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, en 82, §4, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de artikelen 833, inzonderheid 833.1.,
waarvan het tweede lid is toegevoegd door het koninklijk besluit van 3 mei 1990, 833.1.3
en 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming goedgekeurd bij de
besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, vervangen en ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1975).
Tweede onderdeel
In zoverre dient aangenomen te worden dat artikel 833.2.1 van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming de werkgever verplicht het voorafgaand akkoord te verkrijgen van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen wanneer hij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of zijn adjunct opzegt, maakt de miskenning
van die bepaling dat ontslag niet onrechtmatig.
Artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bevat geen
verbod tot ontslag en verleent aan het diensthoofd of adjunct-diensthoofd veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geen bescherming tegen onrechtmatig ontslag, zoals de leden van de veiligheidscomité genieten.
Het ontslagrecht wordt voorts bij wet geregeld en de Koning kan zonder machtiging
daarvan niet afwijken.
Artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming is een uitvoeringsbesluit van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van
de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen en die wet bevat geen enkel voorschrift betreffende het hoofd van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of zijn adjuncten en machtigt de Koning evenmin
een ontslagregeling uit te vaardigen waarbij van de wet kan worden afgeweken.
Geen enkele bepaling van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming noch
enige andere bepaling voorziet in enige sanctie of schadevergoeding ten laste van de
werkgever die de procedure van voornoemd artikel 833.2.1 niet in acht neemt.
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Meer in het bijzonder verklaart geen enkele bepaling een opzegging die zou zijn gegeven met miskenning van artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, nietig.
De niet-naleving van artikel 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming maakt een opzegging als zodanig dan ook niet onregelmatig of onrechtmatig.
De niet-naleving van een ontslagverbod of een ontslagbeperkende maatregel raakt overigens niet aan de bestaansvoorwaarden of de vormvoorwaarden van de opzegging zelf.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de in het middel vermelde gronden, beslist dat het ontslag van verweerder onrechtmatig was en het principaal hoger beroep uitgaande van eiseres ongegrond verklaart (schending van de artikelen 32, 3°, 37, §1, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 7 november 1987 en genummerd bij artikel 115 van de
wet van 20 juli 1991, 39, 81, §2, gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 19 juli 1985, 82,
§3, gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 14 december 1984, zowel in de
versie die van toepassing was vóór als in die welke van toepassing na de inwerkingtreding
op 1 januari 2002 van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001, en 82, §4, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de artikelen 833, inzonderheid 833.1.1, waarvan het tweede lid is toegevoegd door het koninklijk besluit van
3 mei 1990, 833.1.3 en 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming
goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947,
vervangen en ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1975).
Derde onderdeel
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet; zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Artikel 20, 1°, van de wet van 3 juli 1978 bepaalt onder meer dat de werkgever verplicht is de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.
De partij die éénzijdig, al is het maar tijdelijk, een belangrijke wijziging in de arbeidsovereenkomst aanbrengt, beëindigt die overeenkomst onmiddellijk op onrechtmatige wijze.
In zoverre het arbeidshof zou beslist hebben dat eiseres door de opzegging van verweerder diens arbeidsovereenkomst éénzijdig heeft gewijzigd, is het evenwel zo dat de
rechter de onrechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet kan afleiden uit de
loutere vaststelling dat een partij, door middel van een opzegging of op een andere wijze,
de bedoeling te kennen geeft een essentieel bestanddeel van de overeenkomst te wijzigen,
zonder tevens vast te stellen dat de voorgenomen wijziging effectief werd doorgevoerd.
Het arbeidshof stelt in deze zaak nergens vast dat verweerder effectief door eiseres uit
zijn functie van adjunct-diensthoofd werd ontzet of niet meer kon uitoefenen vooraleer het
comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen hem uit zijn functie onthief.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de in het middel vermelde gronden, beslist dat het ontslag van verweerder onrechtmatig was en het principaal hoger beroep uitgaande van eiseres ongegrond verklaart (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, van de artikelen 20, 1°, 32, 3°, 37, §1, gewijzigd bij artikel 73 van de wet van 7
november 1987 en genummerd bij artikel 115 van de wet van 20 juli 1991, 39, 81, §2, gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 19 juli 1985, 82, §3, gewijzigd bij artikel 4 van het
koninklijk besluit van 14 december 1984, zowel in de versie die van toepassing was als in
die welke van toepassing na de inwerkingtreding op 1 januari 2002 van artikel 1 van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001, en 82 , §4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

Nr. 9 - 6.1.03

HOF VAN CASSATIE

57

arbeidsovereenkomsten en van, voor zoveel als nodig, van de artikelen 833, inzonderheid
833.1.1, waarvan het tweede lid is toegevoegd door het koninklijk besluit van 3 mei 1990,
833.1.3 en 833.2.1 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming goedgekeurd
bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, vervangen en
ingevoegd door artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juni 1975).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 37, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, ieder der partijen het recht heeft om die te beëindigen door opzegging aan de andere;
Overwegende dat, naar luid van artikel 833.2.1 van het A.R.A.B., zoals te dezen toepasselijk, "de aanwijzing, de vervanging van het hoofd van de dienst voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en van zijn adjuncten
(...) of de verwijdering uit (die) functie wordt uitgevoerd door de werkgever na
voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging. In
geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de syndicale
afvaardiging, wordt het advies ingewonnen van de inzake veiligheid bevoegde
arbeidsinspecteur";
Overwegende dat voormelde bepaling van het ARAB niet het diensthoofd of
zijn adjunct beschermt maar de functie en geen bescherming tegen ontslag verleent;
Overwegende dat de werkgever die overeenkomstig artikel 37, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet met inachtneming van een opzeggingstermijn een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst met een werknemer die ook de functie van
diensthoofd of adjunct-diensthoofd voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing
van de werkplaatsen uitoefent, ook aan die functie op termijn een einde stelt; dat
de uitvoering van de verwijdering uit die functie tijdens de opzeggingstermijn
overeenkomstig artikel 833.2.1 van het ARAB kan gebeuren;
Overwegende dat artikel 833.2.1 van het ARAB op een opzegging van de arbeidsovereenkomst geen toepassing vindt, zodat de opzegging van de arbeidsovereenkomst geen voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen vereist;
Overwegende dat het arrest dat de opzegging van verweerder onregelmatig
verklaart op grond dat er daartoe geen voorafgaand akkoord was van het comité
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, de artikelen 37,
§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet en 833.2.1 van het ARAB schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit verweerders vordering
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tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik als ongegrond afwijst;
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 aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 10
2° KAMER - 7 januari 2003

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - STRAFVORDERING
GELIJKTIJDIG INGESTELD TEGEN DE RECHTSPERSOON EN DEGENE DIE BEVOEGD IS DEZE TE

- AANWIJZING DOOR DE STRAFRECHTER VAN EEN LASTHEBBER AD HOC ARTIKEL 2BIS V.T.SV. - HOGER BEROEP - NIET-OPROEPING VAN DE LASTHEBBER AD HOC RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
VERTEGENWOORDIGEN

2º RECHTSPERSOONLIJKHEID - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING GELIJKTIJDIG
INGESTELD TEGEN DE RECHTSPERSOON EN DEGENE DIE BEVOEGD IS DEZE TE VERTEGENWOORDIGEN

- AANWIJZING DOOR DE STRAFRECHTER VAN EEN LASTHEBBER AD HOC - ARTIKEL 2BIS V.T.SV. HOGER BEROEP - NIET-OPROEPING VAN DE LASTHEBBER AD HOC - RECHT VAN VERDEDIGING GEVOLG.
3º LASTGEVING - LASTHEBBER - LASTHEBBER AD HOC - STRAFZAKEN - AANWIJZING
DOOR DE STRAFRECHTER - ARTIKEL 2BIS V.T.SV. - HOGER BEROEP - NIET-OPROEPING VAN DE
LASTHEBBER AD HOC - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RECHTSPERSOON STRAFVORDERING GELIJKTIJDIG INGESTELD TEGEN DE RECHTSPERSOON EN DEGENE DIE BEVOEGD IS
DEZE TE VERTEGENWOORDIGEN - AANWIJZING DOOR DE STRAFRECHTER VAN EEN LASTHEBBER AD
HOC - ARTIKEL 2BIS V.T.SV. - HOGER BEROEP - NIET-OPROEPING VAN DE LASTHEBBER AD HOC RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - STRAFVORDERING GELIJKTIJDIG INGESTELD TEGEN DE
RECHTSPERSOON EN DEGENE DIE BEVOEGD IS DEZE TE VERTEGENWOORDIGEN - AANWIJZING DOOR
DE STRAFRECHTER VAN EEN LASTHEBBER AD HOC - ARTIKEL 2BIS V.T.SV. - HOGER BEROEP NIET-OPROEPING VAN DE LASTHEBBER AD HOC - ARREST DAT OORDEELT DAT DE AANWIJZING VAN
EEN LASTHEBBER AD HOC ZICH NIET OPDRINGT - VERNIETIGING - GEVOLG VOOR DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING TEN AANZIEN VAN DE RECHTSPERSOON.
1º, 2°, 3° en 4° Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen
door de correctionele rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de
rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, het
arrest dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de
telastlegging ten aanzien van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt,
wanneer, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber
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ad hoc, in deze hoedanigheid, werd opgeroepen in de zaak en werd gehoord1.
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 2bis V.T.Sv.)
5º De vernietiging van de beslissing met betrekking tot de aanwijzing door de rechtbank
van een lasthebber ad hoc om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt
ingesteld te vertegenwoordigen, in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv., heeft de
vernietiging tot gevolg van de veroordeling van deze rechtspersoon, wegens het nauwe
verband dat bestaat tussen deze beslissingen.
(PROCUREUR-GENERAAL HOF VAN BEROEP GENT T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0271.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 11 januari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
1 Wanneer het Hof het cassatieberoep ontvankelijk acht en er omtrent deze ontvankelijkheid geen
betwisting wordt aangevoerd, beperkt het Hof er zich, in de regel, toe enkel te antwoorden op de
aangevoerde middelen, zonder verder uiteen te zetten op welke gronden het oordeelt dat het
cassatieberoep inderdaad ontvankelijk is. Het probleem van de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van de lasthebber ad hoc werd nader belicht in de mondelinge conclusie van het O.M.,
op basis van de hierna vermelde feitelijke gegevens. In de zaak die aanleiding gaf tot het
geannoteerde arrest werden zowel de rechtspersoon als degene die bevoegd was om deze
rechtspersoon te vertegenwoordigen vervolgd.
Bij vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent werd, in toepassing van
artikel 2bis V.T.Sv., een lasthebber ad hoc aangesteld om de rechtspersoon, als strafrechtelijk
verantwoordelijk gedaagde, in de strafvordering te vertegenwoordigen. Op het hoger beroep van de
rechtspersoon zelf en van de medegedaagde, die de persoon was die normalerwijze bevoegd was om
de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen, werd de zaak in hoger beroep behandeld door het
hof van beroep te Gent, dat op 11 januari 2002 een arrest wees, waarbij de rechtspersoon werd veroordeeld, zonder dat de aangewezen lasthebber ad hoc werd opgeroepen of gehoord.
De lasthebber ad hoc stelde, in deze hoedanigheid, slechts cassatieberoep in tegen het arrest van 11
januari 2002 op 31 januari 2002, hetzij buiten de normale termijn van vijftien vrije dagen, zoals
voorgeschreven door artikel 373 Sv.
In de akte van het cassatieberoep preciseerde eiser, enerzijds, dat hij pas kennis kreeg van de
bestreden beslissing op 30 januari 2002, bij de betekening van het cassatieberoep dat door de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent tegen hetzelfde arrest werd ingesteld en,
anderzijds, dat hij niet opgeroepen werd door het hof van beroep, noch gehoord, hoewel hij partij was
ingevolge het bij voorraad uitvoerbare vonnis van 27 februari 2001 van de rechtbank van eerste
aanleg, houdende zijn aanwijzing als lasthebber ad hoc.
Het feit dat het Hof de middelen, aangevoerd in de akte zelf (zie hieromtrent Cass., 15 maart 2000,
A.R. P.99.1419.F, nr. 178; 21 maart 2001, A.R. P.00.1705.F, nr. 151), beantwoordt en het
cassatieberoep derhalve ontvankelijk acht, toont aan dat het Hof niet alleen van oordeel is dat de
lasthebber ad hoc een belang had om cassatieberoep in te stellen omdat hij ingevolge zijn
gerechtelijke opdracht als lasthebber wel degelijk in de procedure in hoger beroep diende te worden
betrokken (zie, voor wat het belang betreft, Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.0131.N, nr. 298), maar
ook dat het door eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc, ingestelde cassatieberoep tijdig
was, omdat, uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te slaan, gebleken was dat hij pas op 30
januari 2002, door de hem gedane betekening, kennis had gekregen van het bestreden arrest. Uit het
feit dat het Hof het cassatieberoep ontvankelijk verklaart, volgt tevens dat het Hof het bestreden
arrest niet beschouwt als een arrest dat, ten aanzien van de lasthebber ad hoc, bij verstek gewezen
werd, aangezien in dit geval het cassatieberoep niet ontvankelijk zou geweest zijn zolang verzet
mogelijk was. Tenslotte weze opgemerkt dat eiser, in zijn hoedanigheid van lasthebber ad hoc zijn
cassatieberoep niet betekende: het Hof ziet hierin geen grond van niet ontvankelijkheid, omdat de
lasthebber ad hoc optrad als lasthebber voor de rechtspersoon in haar hoedanigheid van beklaagde.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De procureur-generaal stelt in zijn verzoekschrift een middel voor.
Eiser V. V. qualitate qua stelt in de akte van cassatieberoep twee middelen
voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van F. V. V. qualitate qua
1. Onderzoek van de middelen
1.1. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden arrest onder meer oordeelt dat de aanstelling
van een lasthebber ad hoc zich te dezen niet opdringt, dat de telastlegging ten
aanzien van de nv Carma bewezen is, en deze veroordeelt tot een geldboete;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser in voormelde hoedanigheid werd opgeroepen in de zaak en werd
gehoord, zodat diens recht van verdediging is miskend;
Dat het middel gegrond is;
1.2. Eerste middel
Overwegende dat het onderzoek van dit middel niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden;
2. Omvang van de cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing met betrekking tot de aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de rechtsperoon, de vernietiging tot gevolg heeft van de veroordeling van die rechtspersoon wegens het nauw verband
dat bestaat tussen beide beslissingen;
B. Cassatieberoep van de procureur-generaal
1. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, het middel dat
alleen de beslissing tot aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de gedaagde
rechtspersoon betreft, geen antwoord behoeft;
2. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering tegen C. V.
V.
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 beslist over de aanstelling van
een lasthebber ad hoc voor de gedaagde nv Carma en deze laatste veroordeelt;
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Verwerpt het cassatieberoep van de procureur-generaal;
Laat de kosten van beide cassatieberoepen ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
7 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 11
2° KAMER - 7 januari 2003

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - KLACHT MET
STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN BESCHERMDE
PERSOON - BIJZONDERE MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER.
2º STRAFVORDERING - INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING - KLACHT MET
STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN BESCHERMDE
PERSOON - BIJZONDERE MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ
- VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN BESCHERMDE PERSOON - GEBREK AAN BIJZONDERE
MACHTIGING DOOR DE VREDERECHTER - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van
een beschermde persoon houdt geen verband met de vertegenwoordiging in rechte van
de beschermde persoon in een handeling of een rechtspleging betreffende zegellegging,
opstelling van een inventaris, openbare verkoping en verdeling; voor een klacht met
stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde
persoon is derhalve de door artikel 488bis, f), §3 B.W. bedoelde bijzondere machtiging
vereist. (Artt. 488bis, c) en 488bis, f), §3 B.W.; Artt. 1150, 1180-1°, 1187, tweede lid en
1206, tweede lid Ger.W.)
3º Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat zonder de krachtens artikel 488bis, f), §3
B.W. vereiste bijzondere machtiging van de vrederechter wordt ingesteld door de eiser,
burgerlijke partij, in zijn hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder van een
beschermde persoon, tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het
door hem ingestelde hoger beroep tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling niet
ontvankelijk verklaart, wegens het ontbreken van diezelfde bijzondere machtiging bij het
neerleggen van de klacht met stelling van burgerlijke partij. (Artt. 488bis, c) en 488bis, f),
§3 B.W.)
(D. T. V.)

ARREST

(A.R. P.02.1114.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 juni 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift vier middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat eiser cassatieberoep instelt "in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van zijn moeder";
Overwegende dat, volgens artikel 488bis, f), §3, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, bij gebreke van aanwijzingen in de in artikel 488bis, c), bedoelde beschikking, de voorlopige bewindvoerder de beschermde persoon in alle rechtshandelingen en procedures vertegenwoordigt als eiser en als verweerder; dat hij volgens artikel 488bis, f), §3, tweede lid, a), Burgerlijk Wetboek, evenwel slechts
krachtens een bijzondere machtiging van de vrederechter de beschermde persoon
in rechte kan vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1°, 1187, tweede lid, en
1206, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat een klacht met stelling van burgerlijke partij geen verband
houdt met vertegenwoordiging in een rechtspleging betreffende zegellegging,
opstelling van inventaris, openbare verkoping en verdeling, evenmin als het als
gevolg van die klacht ingestelde cassatieberoep tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het op deze burgerlijke partijstelling ingestelde
hoger beroep niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser de krachtens artikel 488bis, f), § 3, Burgerlijk Wetboek, vereiste
bijzondere machtiging van de vrederechter heeft verkregen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen, die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
7 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J.-P. Devlamynck, Brussel.
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Nr. 12
2° KAMER - 7 januari 2003

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER DIE MEERDERE BEKLAAGDEN WEGENS EEN WANBEDRIJF NAAR DE CORRECTIONELE

- VRIJSPRAAK DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - HOGER BEROEP VAN
- RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - HEROMSCHRIJVING VAN HET
WANBEDRIJF IN MISDAAD - ONBEVOEGDVERKLARING DOOR HET HOF VAN BEROEP - SAMENLOOP VAN
VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED EN CASSATIEBEROEP VAN ÉÉN VAN DE BEKLAAGDEN VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.
RECHTBANK VERWIJST

HET OPENBAAR MINISTERIE

Wanneer de raadkamer meerdere beklaagden wegens een wanbedrijf verwijst naar de
correctionele rechtbank, die deze beklaagden vrijspreekt, en het hof van beroep,
ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie, het wanbedrijf heromschrijft in
een misdaad en zich onbevoegd verklaart, vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling
van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat tegen de
beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en
het arrest van het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs ten aanzien van
de beklaagde die, wegens gebrek aan belang, tegen dit arrest geen ontvankelijk
cassatieberoep kan instellen, en, anderzijds, dat uit de onderlinge tegenstrijdigheid van
de beschikking en het arrest een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang
belemmert en de onbevoegdverklaring verantwoord is1. (Art. 525 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. t/V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1464.N)

I. Beoogde beslissingen
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ingevolge:
- de beschikking, op 29 december 2000 door de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen gewezen;
- het arrest, op 2 oktober 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen voert in een verzoekschrift de redenen aan waarom hij de regeling van rechtsgebied vraagt. Dit
verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat bij beschikking van 29 december 2000 van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen de beklaagden H. V. d. B. en
1 Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6888, nr. 582.
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A. E. samen met nog een derde beklaagde naar de correctionele rechtbank werden verwezen wegens:
- de eerste en de tweede: oplichtingen (onderdelen van A);
- bij samenhang, de eerste en de derde: bedrieglijke niet-aangifte van inkomstenbelastingen (B);
- bij samenhang, na aanneming van verzachtende omstandigheden, de tweede:
valsheid in geschriften (C);
Overwegende dat bij vonnis van 4 januari 2002, op tegenspraak gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, de eerste en de derde beklaagden werden vrijgesproken en de tweede beklaagde alleen werd veroordeeld wegens de
valsheid in geschriften;
Overwegende dat ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie en
van de burgerlijke partijen, het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, bij arrest van 2 oktober 2002 vaststelt:
- dat wat de erelonen betreft omschreven in de telastlegging A1, deze door de
boekhouder D. H. uit eigen initiatief werden gevraagd en dat niet blijkt dat van
deze erelonen gelden naar de beklaagde V. d. B. gegaan zijn;
- dat voor diezelfde telastlegging A1, wat de bakkerijproducten betreft, er niet
op te maken is of V. d. B. deze onder morele druk eiste, dan wel of de benadeelde geen betaling vroeg in de hoop op een gunstiger behandeling;
- dat de feiten van de telastlegging A1 niet kunnen worden gekwalificeerd
noch als oplichting noch als omkoping;
- dat om reden van de uitgeoefende morele druk op de slachtoffers, de telastleggingen A1 - alleen wat een geldsom van 10.000 frank betreft - en A5 dienen
heromschreven als afpersingen die niet door de raadkamer werden gecorrectionaliseerd;
- dat de telastleggingen A2, A3, A4 en C daarmee samenhangend zijn zodat
het hof van beroep zich voor het geheel van deze telastleggingen onbevoegd
moet verklaren;
- dat de telastlegging B niet samenhangend is met deze vorige telastleggingen
zodat het hof van beroep bevoegd is om deze verder te beoordelen;
Overwegende dat het hof van beroep zich aldus onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de feiten van de telastleggingen A1 tot en met A5 en C, en voor
het overige alleen de beklaagde V. d. B. schuldig bevindt aan de telastlegging B
en hem tot straf veroordeelt;
Overwegende dat bij akte van 14 oktober 2002, de beklaagde H. V. d. B. cassatieberoep heeft aangetekend tegen alle beschikkingen van het arrest;
Overwegende dat, wat de telastleggingen A1 tot en met A5 en C betreft, tegen
de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend; dat ook het arrest van het hof van beroep, wat deze telastleggingen betreft, in kracht van gewijsde is getreden; dat dit eveneens geldt voor de beklaagde V. d. B. die, bij gebrek aan belang, geen ontvankelijk rechtsmiddel tegen de
onbevoegdheidsverklaring kan aanvoeren;
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Overwegende dat uit de onderlinge tegenstrijdigheid van die beschikking en
dit arrest een negatief geschil van rechtsmacht is ontstaan dat het procesverloop
belemmert; dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat de ten laste gelegde feiten
A1 en A5 de misdaad van afpersing zouden kunnen zijn; dat bij ontstentenis van
aanneming van verzachtende omstandigheden voor deze feiten, de raadkamer
deze misdaden niet naar de correctionele rechtbank kon verwijzen;
Overwegende dat samenhang lijkt te bestaan tussen deze feiten A1 en A5 en
de overige telastleggingen A2 tot A4 en C;
Overwegende dat de appèlrechters, zodra zij hun onbevoegdheid vaststelden,
niet vermochten het voorwerp van de telastlegging A1 te wijzigen en dit te beperken tot een geldsom van 10.000 frank met weglating van het overige, namelijk de bakkerijproducten, de erelonen en de som van 100.000 frank;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt de beschikking van 29 december 2000 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, die uitspraak doet over de regeling
van de rechtspleging in zoverre H. V. D. B. en A. E. wegens de daarin vermelde
onderdelen van de telastlegging A en Albert Eggermont wegens de telastlegging
C naar de correctionele rechtbank worden verwezen;
Vernietigt het arrest van 2 oktober 2002 van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, enkel in zoverre daarin het voorwerp van de telastlegging A1 wordt beperkt tot een geldsom van 10.000 frank;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking en het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
7 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. Scheers en B. De Gryse, Brussel.

Nr. 13
2° KAMER - 8 januari 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.2 - PRIVÉ-LEVEN - EERBIEDIGING VAN DE WOONPLAATS - INMENGING VAN
HET GEZAG - HUISZOEKINGEN - ARTIKEL 3 WET 18 FEB. 1969 - TOEGANG VAN DE BEVOEGDE
AGENTEN TOT DE LOKALEN VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN - WETTIGHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - SCHRIFTELIJKE EN
VOORAFGAANDE TOESTEMMING - ARTIKEL 3 WET 18 FEB. 1969 - TOEGANG VAN DE BEVOEGDE
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- TOEPASSING.

1º Het vonnis schendt art. 8 E.V.R.M. niet, wanneer het, bij het wettigheidstoezicht op de
huiszoekingen die zijn verricht met toepassing van art. 3 W. 18 feb. 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over
de weg, de spoorweg of de waterweg, dat de bevoegde agenten toegang verleent tot de
lokalen, terreinen, transportmiddelen, beroepsboeken en -documenten van de
ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing van die wet genomen
koninklijke besluiten, beslist dat de inmenging gegrond was op een wet, goedgekeurd
met het oog op de vervolging van de misdrijven die de openbare veiligheid in het gedrang
kunnen brengen en waarvan de bestraffing een in art. 8.2 van dat Verdrag bepaald doel
nastreeft1. (Art. 8.2 E.V.R.M.)
2º De schriftelijke toestemming die moet voorafgaan aan de opsporing ten huize of
huiszoeking, bepaald in art. 1bis W. 7 juni 1969, tot vaststelling van de tijd gedurende
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, is niet vereist voor
de toepassing van de W. 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg, waarvan art. 3, § 2, bepaalt dat de bevoegde agenten toegang hebben tot de
lokalen, terreinen, vervoermiddelen en hebben het recht de beroepsboeken en
-documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn aan de met
toepassing van artikel 1 van die wet genomen besluiten, en dat zij die beroepsboeken en
-documenten mogen nazien en ter plaatse afschrift mogen nemen of een uittreksel
mogen vragen en allerlei nodige uitleg hierover mogen eisen. (Art. 1bis, Wet 7 juni 1969;
Artt. 1 en 3, §2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg, B.S. 4 april 1969)
(FOROLUX N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0694.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 maart 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8 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
1 Zie Cass., 26 sept. 1978 (A.C. 1978-79, 117); 7 okt. 1981 (A.C. 1981-82, nr. 95) ; 27 okt. 1999,
A.R. P.99.0715.F, nr. 569; J. VELU, “Convention européenne des droits de l'homme”, R.P.D.B., dl.
VII, aanv., Bruylant, 1990, blz. 346 en 347; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure
pénale, Die Keure, 2001, blz. 347 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, A. MASSET, “Manuel de procédure
pénale”, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, Ed. du Jeune Barreau de Liège,
1989, blz. 325 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 1999, nr. 286; A. JACOBS, “Les
perquisitions”, in Tendances de la jurisprudence en matière pénale, Mys & Breesch, 2000, blz. 34.
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wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissing en redenen
Het vonnis verklaart de aan de eisers ten laste gelegde feiten bewezen, veroordeelt hen
op strafrechtelijk gebied en veroordeelt eiseres, in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, en elke eiser om, in solidum, respectievelijk de geldboeten en de
kosten te betalen, op de volgende gronden:
"dat, in het kort, de politierechtbank de (eisers) en (eiseres) hebben vrijgesproken op
grond van de onwettigheid van de bewijzen die zijn voorgelegd met schending van de artikelen 15 van de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens;
(...) dat die twee bepalingen de onschendbaarheid van de woonplaats waarborgen;
(...) dat die bepalingen evenwel allebei voorschrijven dat de wet kan afwijken van het
daarin vermelde beginsel;
(...) dat aldus artikel 3 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, hiervan afwijkt;
(...) dat het voormelde artikel 3 de bevoegde agenten toegang verleent tot de lokalen,
terreinen, vervoermiddelen, beroepsboeken en -documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing van die wet genomen besluiten;
(...) dat het koninklijk besluit van 13 juli 1984 de EEG-verordening nr. 3821/85 van 20
december 1985 uitvoert en dat artikel 11 van dat besluit bepaalt dat de overtredingen vastgesteld zullen worden overeenkomstig het voormelde artikel 3 van de wet van 18 februari
1969;
(...) dat hetzelfde artikel 3 van de wet van 18 februari 1969, door artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 mei 1987 toepasselijk is gemaakt op het opsporen van overtredingen van de Europese verordening 3820/85;
(...) dat de artikelen 11, § 1, van het koninklijk besluit van 13 juli 1984 houdende uitvoering van de EEG-verordening nr. 3821/85 en 4 van het koninklijk besluit van 13 mei
1987 houdende uitvoering van EEG-verordening nr. 3820/85, de ambtenaren en agenten
van het bestuur van het vervoer, die met een mandaat van gerechtelijke politie belast zijn,
onder andere belasten met de vaststelling van de overtredingen van die Europese verordeningen, overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van 18 februari 1969;
(...) dat de agenten of officieren die de desbetreffende overtredingen hebben vastgesteld, wel degelijk de voormelde hoedanigheid bezitten;
(...) dat zij dus, zonder na te gaan of een voorafgaande toestemming noodzakelijk was,
de lokalen en de vrachtwagens van de onderneming rechtsgeldig hebben kunnen betreden,
zoals artikel 3 van de wet van 18 februari 1969 het toestaat, met afwijking van de artikelen 15 van de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; dat de voormelde bepalingen dergelijke wettelijke uitzonderingen voorschrijven en toestaan;
(...) dat artikel 3 van die wet alle betekenis zou worden ontnomen, als de toegang tot de
betrokken lokalen en voertuigen aan andere voorwaarden zou worden onderworpen dan
die welke vermeld staan in de wet van 18 februari 1969 en in zijn uitvoeringsbesluiten;
(...) dat de vervolgingen ontvankelijk zijn, zonder dat de andere verweermiddelen, wat
dat betreft, verder onderzocht moeten worden".
Grieven
Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden bepaalt het volgende :
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1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis
en zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van
strafbare orde of de goede zeden, of voor de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 3, § 2, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of
de waterweg - op grond waarvan de vaststellingen zijn gedaan die tot de tegen de eisers
ingestelde vervolgingen hebben geleid - bepaalt dat de bevoegde agenten toegang hebben
tot de lokalen, terreinen, vervoermiddelen en het recht hebben de beroepsboeken en -documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing
van artikel 1 van deze wet genomen besluiten. Zij mogen deze beroepsboeken en -documenten nazien en ter plaatse afschrift nemen of een uittreksel vragen en allerlei nodige
uitleg hierover eisen.
De eisers en eiseres hebben in conclusie aangevoerd dat de processen-verbaal waarop
de vervolgingen gegrond waren, nietig waren wegens schending van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, een norm die boven de Belgische wet staat.
Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden hebben de Belgische gerechten
de bevoegdheid en de plicht na te gaan in hoeverre de nationale wetten verenigbaar zijn
met de normen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, die rechtstreeks van toepassing zijn.
Artikel 8 van het Verdrag - dat het recht op eerbiediging van de woonplaats oplegt,
waarbij dat recht zich uitstrekt tot de bedrijfslokalen - is een norm met rechtstreekse uitwerking in de interne rechtsorde en heeft tot gevolg dat de Belgische onderzoeksgerechten
de interne rechtsregels, al raken zij de openbare orde, alleen kunnen toepassen als zij daarmee overeenstemmen.
De overeenstemming van een nationale beperking met het bij artikel 8.1 van het Verdrag bepaalde recht op eerbiediging van de woonplaats, wordt door artikel 8.2 aan drie
voorwaarden onderworpen: die beperking moet bij wet zijn voorzien, een van de drie opgesomde doelstellingen nastreven en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.
Het bestreden vonnis vermeldt alleen dat artikel 8 bepaalt "dat de wet kan afwijken van
de daarin vermelde beginselen" en dat "[de agenten of officieren die de misdrijven hebben
vastgesteld] de lokalen en vrachtwagens van de onderneming rechtsgeldig hebben kunnen
betreden, zoals artikel 3 van de wet van 18 februari 1969 het toestaat, in afwijking van de
artikelen 15 van de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat de voormelde bepalingen dergelijke wettelijke uitzonderingen voorschrijven en toestaan", alleen op grond "dat artikel 3 van
die wet alle betekenis zou worden ontnomen, als de toegang tot de betrokken lokalen en
voertuigen aan andere voorwaarden zou worden onderworpen dan die welke vermeld
staan in de wet van 18 februari 1969 en in zijn uitvoeringsbesluiten".
Hieruit kan worden afgeleid dat de rechtbank, die de overeenstemming van artikel 3, §
2, van de wet van 18 februari 1969 met artikel 8 van het Verdrag had moeten nagaan, alleen vaststelt dat de beperking wettig is en dat aldus de eerste van de drie, door die bepaling opgesomde voorwaarden is vervuld, zonder na te gaan of die beperking beantwoordt
aan een van de drie, in artikel 8.2 vermelde doelstellingen beantwoordt en of ze noodzakelijk is in een democratische samenleving.
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Het bestreden vonnis beslist dat er grond bestaat om artikel 3, § 2, van de wet van 18
februari 1969 toe te passen, zonder vast te stellen dat het in overeenstemming is met artikel 8 van het Verdrag, op grond dat "dat artikel 3 alle betekenis zou worden ontnomen"
als het middel van de eisers en van eiseres, gegrond op de schending van artikel 8, zou
worden aangenomen. Het vonnis schendt bijgevolg artikel 8 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke
geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht;
- artikel 8 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.
Aangevochten beslissing en redenen
Het vonnis verklaart de aan de eisers ten laste gelegde feiten bewezen, veroordeelt hen
op strafrechtelijk gebied en veroordeelt eiseres, in haar hoedanigheid van burgerrechtelijk
aansprakelijke partij, en elke eiser om, in solidum, respectievelijk de geldboeten en de
kosten te betalen, op de volgende gronden:
(...) "dat slechts ten overvloede moet worden vastgesteld dat de wettige bewoners van
de lokalen hun toestemming rechtsgeldig hebben verleend (...);
(...);
(...) dat de meeste overtredingen door de verbalisanten zijn vastgesteld toen ze de documenten in de lokalen van (eiseres) hebben onderzocht;
(...) dat 'de opsporing ten huize een dwangmaatregel vormt, op grond waarvan de bevoegde overheid, binnen de bij wet bepaalde gevallen en volgens de daarin voorgeschreven regels, een plaats betreedt die de aan de onschendbaarheid van de woonplaats verbonden bescherming geniet, teneinde er bewijzen op te sporen en overtuigingsstukken van
een misdaad of wanbedrijf in beslag te nemen' (...);
(...) dat er, in de regel, geen enkel onderscheid tussen de begrippen opsporing ten huize
of huiszoeking bestaat (...);
(...) dat uit artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 (tot vaststelling van de tijd gedurende
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht) blijkt dat de maatregel, bij ontstentenis van dwang, een opsporing ten huize of een huiszoeking blijft, dus in
geval van toestemming of uitnodiging (verzoek) van, met name, de persoon die het werkelijk genot van de plaats heeft;
(...) dat 'de toestemming moet worden begrepen als een afstand van de grondwettelijke
waarborg van de onschendbaarheid van de woonplaats en, bijgevolg, een verzoek om de
opsporingen te verrichten waarmee de agenten en officieren van de gerechtelijke politie
belast zijn of zelfs om een misdrijf vast te stellen die hiermee niets te maken heeft';
(...) dat toestemming of uitnodiging (verzoek), in dat geval, schriftelijk moeten worden
gegeven krachtens artikel 1 van die wet van 7 juni 1969, waarbij die regel overigens zowel overdag als 's nachts van kracht is (...);
(...) dat die regel van de voorafgaande schriftelijke toestemming evenwel alleen geldt in
geval van opsporing ten huize of huiszoeking met toestemming of op uitnodiging;
(...) dat elke aanwezigheid van een officier of agent van de gerechtelijke politie, met
toestemming of op verzoek van degene die het genot van de plaats heeft, echter niet noodzakelijkerwijs een opsporing ten huize of huiszoeking oplevert;
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(...) dat de onderzoekers er immers nog bewijzen moeten opsporen of die plaats moeten
hebben betreden om er de opsporingen te verrichten, waarbij die plaats over het algemeen
ook doorzocht wordt;
(...) dat er, bij ontstentenis van dergelijke opsporingen of de opzet of bedreiging om
deze te verrichten, geen opsporing ten huize of huiszoeking is met toestemming of op verzoek van de heer des huizes in de zin van de wet van 7 juni 1969;
(...) dat het feit om zich naar een privéwoning te begeven teneinde daar een zaak op te
halen die als bewijs kan dienen, ze te betreden met de toestemming of op uitnodiging van
de bewoner, teneinde er de gevraagde zaak op te halen zonder de minste opzet of dreiging
om dwang aan te wenden, niet kan worden gelijkgesteld met een opsporing ten huize of
huiszoeking van een privéwoning; (...) dat een regelmatig bevel tot opsporing ten huize of
een vervangende schriftelijke toestemming in dergelijk geval niet is vereist; (...) dat de
toestemming of het verzoek om de plaats te betreden, dus niet vooraf schriftelijk hoeft te
worden verkregen, maar maakt het zelfs mogelijk om ter gelegenheid daarvan een misdrijf vast te stellen dat geen verband houdt met de reden waarom de huiszoeking door de
heer des huizes is aangevraagd (...);
(...) dat, buiten de voorwaarden van de wet van 7 juni 1969, zoals het thans van kracht
is, zelfs een stilzwijgende toestemming volstaat (...)"; dat het bestreden vonnis in feite besluit dat te dezen een stilzwijgende toestemming is gegeven;
Grieven
Artikel 1bis, in de wet van 7 juni 1969 gevoegd door artikel 55 van de wet van 5 augustus 1992, bepaalt dat het verzoek of de toestemming schriftelijk moet worden gegeven,
vóór de opsporing ten huize of de huiszoeking.
Het bestreden vonnis stelt op zijn minst impliciet vast dat een dergelijke toestemming
te dezen niet is gegeven. Het beslist evenwel dat artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969
niet van toepassing is, op grond dat de huiszoeking van de bevoegde agenten, teneinde
een zaak op te halen dat als bewijs kon dienen, "zonder de minste opzet of dreiging om
dwang aan te wenden", niet als een opsporing ten huize of huiszoeking kon worden gekwalificeerd.
De opsporing ten huize of huiszoeking is een onderzoeksmaatregel die, met uitzondering van het geval van heterdaad, kan worden bevolen door de onderzoeksrechter, die
deze zelf kan verrichten of het bevel daartoe kan uitvaardigen. De wet voorziet evenwel in
de mogelijkheid om opsporingen ten huize of huiszoekingen zonder bevel te verrichten.
Dat gebeurt met name in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats. De toestemming en, meer nog, het verzoek impliceren dat er
geen dwang kan worden uitgeoefend, aangezien de officier of agent van politie die geen
bevel van de onderzoeksrechter in zijn bezit heeft, hierop in de regel geen beroep kan
doen. Wanneer de bevoegde agenten die de bij artikel 3, § 2, van de wet van 18 februari
1969, bepaalde opzoeking ten huize of huiszoeking verrichten, niet de bedoeling hebben
of dreigen dwang aan te wenden, dan sluit die omstandigheid bijgevolg het begrip opzoeking ten huize niet uit, die verantwoord moet worden door een schriftelijke en voorafgaande toestemming in de zin van de wet van 7 juni 1969.
Daarenboven miskent het vonnis het voormelde begrip, door een volkomen ongegrond
onderscheid te maken tussen de hypothese waarin de onderzoekers de plaats betreden "om
er (...) opsporingen (van bewijzen) te verrichten, waarbij deze over het algemeen ook
doorzocht wordt", wat een opsporing ten huize zou vormen, en de hypothese waarin zij
een privéwoning betreden "teneinde daar een zaak op te halen die als bewijs kan dienen".
Het gedrag van de bewoner van de plaats - medewerking of verzet - kan geen enkele
weerslag op dat begrip hebben, aangezien dat noodzakelijkerwijs tussenkomt nadat hij
zijn schriftelijke toestemming heeft moeten geven.
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Het bestreden vonnis, dat zich tevredenstelt met een stilzwijgende toestemming met de
huiszoeking van de bevoegde agenten, schendt bijgevolg artikel 1bis van de wet van 7
juni 1969, en, bijgevolg, artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden eenieder het recht toekent op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling;
Dat artikel 8.2 van het Verdrag de inmenging van enig openbaar gezag alleen
toestaat met betrekking tot de uitoefening van het in artikel 8.1 bepaalde recht,
voor zover die inmenging bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het
economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Overwegende dat de eisers, voor de correctionele rechtbank, betoogden dat de
opzoekingen die zijn verricht met toepassing van artikel 3 van de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 8 van de Grondwet schonden;
Dat het vonnis, bij het onderzoek naar de vraag of de inmenging in hun privéleven gegrond was op een wettelijke bepaling die noodzakelijk is in een democratische samenleving, teneinde een van de bij artikel 8.2 van het Verdrag wettig
geachte doelstellingen te bereiken, met name vermeldt "dat het voormelde artikel
3 de bevoegde agenten immers toegang verleent tot de lokalen, terreinen, vervoermiddelen, beroepsboeken en -documenten in te zien van de ondernemingen
die onderworpen zijn aan de met toepassing van die wet genomen besluiten; dat
het koninklijk besluit van 13 juli 1984 is genomen ter uitvoering van de EEGverordening 3821/85 van 20 december 1985 en in artikel 11 bepaalt dat de overtredingen vastgesteld zullen worden overeenkomstig het voormelde artikel 3 van
de wet van 18 februari 1969; dat hetzelfde artikel 3 van de wet van 18 februari
1969, door artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 mei 1987, toepasselijk is
gemaakt op het opsporen van overtredingen van de Europese verordening
3820/85 van 20 december 1985";
Overwegende dat het vonnis, door die redenen, vaststelt dat de inmenging gegrond was op een wet die was goedgekeurd met het oog op de vervolging van
misdrijven die de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen, en waarvan de bestraffing beantwoordt aan een van de in artikel 8.2 van het Verdrag bepaalde doelstellingen; dat het aldus de wettigheid van de verrichte huiszoekingen
vaststelt, zonder de voormelde verdragsbepaling te schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 3, § 2, van de wet van 18 februari 1969 betreffende
de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
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vervoer over de weg, de spoorweg of de waterweg bepaalt dat de bevoegde agenten toegang hebben tot de lokalen, terreinen, vervoermiddelen en het recht hebben de beroepsboeken en -documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn aan de bij toepassing van artikel 1 van deze wet genomen besluiten, en dat zij deze beroepsboeken en -documenten mogen nazien en ter plaatse
afschrift mogen nemen of een uittreksel mogen vragen en allerlei nodige uitleg
hierover mogen eisen;
Dat de schriftelijke toestemming die moet voorafgaan aan de opsporing ten
huize of huiszoeking, bepaald in artikel 1bis van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoeking
mag worden verricht, niet vereist is voor de toepassing van die wet;
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;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
8 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 14
2° KAMER - 8 januari 2003

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MILDERE STRAF - TERUGWERKENDE KRACHT.
2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - MILDSTE STRAF TERUGWERKENDE KRACHT.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MILDERE STRAF - TERUGWERKENDE KRACHT NIEUWE STRAF - GEVOLG.
4º STRAF — ZWAARSTE STRAF - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - MILDSTE STRAF TERUGWERKENDE KRACHT - NIEUWE STRAF - GEVOLG.
5º STRAF — ZWAARSTE STRAF - BEGRIP.
6º STRAF — ZWAARSTE STRAF - GEVANGENISSTRAF OF WERKSTRAF.
1º en 2° Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten
nadele van de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet
die na het plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar
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bestraft1. (Art. 14 G.W. 1994; Art. 2 Sw.)
3º en 4° Het eerste lid van art. 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die
zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf2. (Art. 14 G.W. 1994; Art. 2 Sw.)
5º De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten m.b.t. hun
duur of hun strafmaat, maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp3. (Art. 2 Sw.)
6º Een werkstraf is, wegens de aard ervan, minder zwaar dan een gevangenisstraf,
aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is4. (Artt. 2 en 7 Sw.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1314.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 september 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
Eiser stelt volgend middel voor :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14 van de Grondwet;
- artikelen 2, 25, 79, 80, 467 van het Strafwetboek;
- wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis veroordeelt [verweerder], na aanneming van verzachtende omstandigheden, wegens de telastlegging van diefstal door middel van braak, inklimming of
valse sleutels, als dader of mededader, tot een werkstraf van tweehonderd uren, met toepassing van de wet van 17 april 2002.
Grieven
De feiten waaraan [verweerder] schuldig is verklaard, zijn gepleegd op 3 juni 1992,
1 L. DEPELCHIN, “Considérations sur l'article 2 du code pénal”, rede uitgesproken op de plechtige
openingszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1965, J.T. 1965, blz. 478 ; J.J. HAUS, Principes
généraux du droit pénal, dl. 1, Gent, 1879, blz. 122, noot 4.
2 Ibid.
3 F. TULKENS en M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Story Scientia, 1999, blz. 211 ; L.
DEPELCHIN, o.c., blz. 477.
4 Ch. GUILLAIN, “La peine de travail, peine autonome? Analyse de la loi du 17 avril 2002 instaurant la
peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police”, J.T., 2002, blz. 649 ;
S. VANDROMME, “De werkstraf, de nieuwste aanwinst in het Belgische straffenarsenaal”, R.W., 30 nov.
2002, blz. 481 tot 497 ; A. J ACOBS en M. DANTINNE, “La peine de travail, Commentaire de la loi du 17
avril 2002”, Rev. dr. pén., 2002, blz. 862 tot 864 ; A. JACOBS, “Inédits de droit pénal - La peine de
travail”, J.L.M.B., 2003, blz. 48 tot 53 ; Brussel, 11 sept. 2002, J.T. 2002, blz. 652.
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d.w.z. op een datum waarop de werkstraf nog geen deel uitmaakte van ons juridisch arsenaal.
Het arrest miskent aldus de draagwijdte van artikel 14 van de Grondwet, van de artikelen 2, 25, 79, 80 en 467 van het Strafwetboek, alsook de draagwijdte van de wet van 17
april 2002; de uitgesproken straf is bijgevolg onwettig.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 2 van het Strafwetboek verbiedt om aan de strafwet
terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de inverdenkinggestelde, maar
integendeel de toepassing oplegt van de wet die na het plegen van het misdrijf in
werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft;
Dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, het eerste lid van de voormelde wetsbepaling de terugwerkende kracht van de voor de inverdenkinggestelde
gunstige strafwet niet onderwerpt aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij
oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf;
Overwegende dat de relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen niet alleen
wordt gemeten met betrekking tot hun duur of hun strafmaat, maar ook met betrekking tot hun aard, karakter, soort of voorwerp;
Dat de werkstraf, wegens het voorwerp ervan, minder zwaar is dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser schuldig is bevonden aan diefstal
door middel van braak, inklimming of valse sleutels, en dat die feiten zijn gepleegd op 3 juni 1992;
Dat het arrest verzachtende omstandigheden aanneemt ten gunste van verweerder;
Dat de feiten bijgevolg een wanbedrijf vormen, dat bestraft wordt met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar;
Dat het arrest wegens dat wanbedrijf een werkstraf van tweehonderd uren oplegt, met toepassing van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf
als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken, en aan die wet aldus
een terugwerkende kracht verleent die verweerder ten goede komt;
Dat het hof van assisen zodoende artikel 2 van het Strafwetboek correct toepast;
Overwegende dat eiser de schending van de overige grondwets- en wetsbepalingen alleen afleidt uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het in het voormelde artikel 2 vastgelegde beginsel;
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;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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8 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. De Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Chomé en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 15
2° KAMER - 8 januari 2003

ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE M.B.T. DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
VOOR DE RAADKAMER - TOEZICHT - VERPLICHTING.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling schendt de artt. 131, 135, §2 en 235,
§§1 en 6 Sv., wanneer het, door geen enkele overweging, antwoordt op eisers conclusie
m.b.t. de uitoefening van zijn recht van verdediging tijdens de regeling van de
rechtspleging door de raadkamer1. (Artt. 131, 135, §2 en 235bis, §§1 en 6 Sv.)
(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1486.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 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
Eiser stelt volgend middel voor :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 127, 131, 135, § 2, en 235 bis, §§ 1 en 6, van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt derhalve de bestreden beschikking tot verwijzing van eiser naar de correctionele rechtbank
wegens valsheid, gebruik van valse stukken en oplichting. Het verantwoordt die beslissing
op grond dat "het hoger beroep [weliswaar] ontvankelijk is in zoverre een nietigheids1 Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628; 3 okt. 2001, A.R. P.01.1303.F, nr. 522; 9 jan.
2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17, met concl. adv.-gen. S PREUTELS ; 26 juni 2002, A.R. P.02.0866.F, nr.
383 ; P. MORLET, “Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité”, in La loi belge du 12
mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de
l'instruction, Les dossiers de la Rev. dr. pén., Die Keure, 1998, blz. 90, noot 15 ; H.-D. BOSLY en D.
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2001, blz. 590 en 591 ; H.-D. B OSLY en D.
VANDERMEERSCH, “La réforme "Franchimont”, J.T., 1998, blz. 417 e.v., inz. blz. 440 en 441 en de
verwijzingen van de noot 341.
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grond wordt aangevoerd", maar niet gegrond is "omdat het aangevoerde argument geen
nietigheidsgrond oplevert", en op basis van de redenen van de vordering die het verklaart
over te nemen, volgens welke "de inverdenkinggestelde, in zijn schriftelijke conclusie,
voor de raadkamer de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen heeft aangevoerd, op
grond dat de van valsheid betichte stukken geen deel uitmaakten van het strafdossier; ...
dat de vereisten, bedoeld in de artikelen 448, en volgende, van het Wetboek van Strafvordering, evenwel niet voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid; dat het middel niet gegrond is", en dat, voor het overige, "de omstandigheid dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde ontvankelijk is, geen weerslag heeft op de beoordeling van de aanwijzingen van schuld, die het hof [van beroep], in het kader van de hem met toepassing van artikel 135 (...) van het Wetboek van Strafvordering verleende en daarin nauwkeurig omschreven bevoegdheid, niet opnieuw hoeft te onderzoeken".
Grieven
Enerzijds kunnen de "onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden" die een invloed
hebben op een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging, of betrekking hebben
op de verwijzingsbeschikking, en waarvan de inverdenkinggestelde aangifte kan doen bij
de raadkamer, krachtens artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering met name
bestaan in miskenningen van het recht van verdediging.
Anderzijds voorzien de in het middel bedoelde bepalingen van het Wetboek van Strafvordering in een debat op tegenspraak voor de raadkamer en voor de kamer van inbeschuldigingstelling die aan het eind van het voorbereidende onderzoek de rechtspleging
moeten regelen, waarbij dat debat op tegenspraak de inverdenkinggestelde het recht geeft
om voor die gerechten conclusie te nemen, en die gerechten bijgevolg verplicht om hierop
te antwoorden.
Te dezen heeft eiser, op grond van de omstandigheid dat de van valsheid betichte getuigschriften voor zorgenverstrekking geen deel uitmaakten van het strafdossier, in conclusie betoogd dat zijn recht van verdediging is miskend voor de raadkamer, "aangezien
de inverdenkinggestelde niet in staat (is geweest) zijn verdediging in normale omstandigheden voor te bereiden, als de stukken waarop de telastleggingen gegrond zijn niet in het
dossier voorkomen" (bladzijde 4). Wat dat betreft heeft eiser betoogd dat "men zich (...)
vragen kan stellen bij de in aanmerking genomen periode van de misdrijven, namelijk 1
januari 1983 tot 26 juli 2000, in zoverre, bij ontstentenis van de litigieuze stukken, niet
kan worden uitgemaakt waarmee die data overeenstemmen, waardoor het des te belangrijker was geweest dat de van valsheid betichte stukken waren voorgelegd" en "dat die periode van de misdrijven overigens ook problemen kan stellen voor de verjaring van de strafvordering, of zelfs voor de redelijke termijn, zonder dat de conclusienemer de nodige verificaties heeft kunnen verrichten" (bladzijde 6).
Het bestreden arrest onderzoekt het middel in eisers conclusie niet, op grond waarvan
laatstgenoemde de miskenning van zijn recht van verdediging aanklaagde, dit wil zeggen
"een onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond" met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, in de zin van artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering.
Bijgevolg heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik
enerzijds de voormelde conclusie van eiser niet beantwoord en anderzijds haar opdracht
met betrekking tot de aangeklaagde miskenning van het recht van verdediging niet uitgevoerd, in zoverre ze toezicht had moeten houden op de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging. Ze schendt aldus het geheel van de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
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Overwegende dat het arrest eisers verwijzing naar de correctionele rechtbank
bevestigt en door geen enkele overweging antwoordt op de in het middel weergegeven conclusie van eiser, die betrekking heeft op de uitoefening van zijn
recht van verdediging tijdens de regeling van de rechtspleging door de raadkamer;
Dat het middel, wat dat betreft, 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 de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
8 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 16
2° KAMER - 8 januari 2003

CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - ALGEMEEN - STRAFZAKEN - INTREKKING
VAN EEN ARREST - RECHTSPLEGING - VERZOEK - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
Zelfs in strafzaken moet het verzoek tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest
ingesteld worden op de griffie van het Hof, en moet het vooraf worden betekend aan de
partijen door overhandiging van een afschrift van het verzoekschrift bij
deurwaardersexploot1. (Artt. 1079, 1113 en 1114, eerste lid Ger.W.)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1572.F)
1 Zie Cass., 21 juni 2001, A.R. C.01.0161.N, nr. 392; S. S ONCK, Le pourvoi en cassation en matière
pénale, Mys & Breesch, Gent, 2000, blz. 84, nr. 15.1.
Te dezen had eiser klacht tegen onbekenden neergelegd wegens aangifte bij de overheid en had hij
zich burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. De raadkamer had de
buitenvervolgingstelling bevolen. Op eisers hoger beroep had de kamer van inbeschuldigingstelling
de buitenvervolgingstelling bevestigd en had zij de appellant veroordeeld in de appèlkosten. Eiser
heeft tegen dat arrest cassatieberoep ingesteld en had zijn cassatieberoep aan het O.M. doen
betekenen. Bij arrest van 13 dec. 2000 had het Hof dat cassatieberoep verworpen, na te hebben
geantwoord op de tot staving van dat cassatieberoep aangevoerde middelen. Eiser had een verzoek tot
intrekking van laatstgenoemd arrest op de griffie ingediend, maar had verzuimd het aan het O.M. te
doen betekenen.
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I. Beslissing waarvan de intrekking is gevorderd
Eiser verzoekt om intrekking van een arrest, dat door het Hof op 13 december
2000 is gewezen onder het nummer P.00.1288.F van de algemene rol.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser het verzoekschrift tot intrekking aan het openbaar ministerie heeft
doen betekenen, zoals artikel 1114, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
voorschrijft;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het verzoekschrift;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 17
1° KAMER - 9 januari 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - DUBBELE
BELASTING - BELGISCH-KOREAANSE OVEREENKOMST VAN 29 AUG. 1977 - FORFAITAIR GEDEELTE
VAN BUITENLANDSE BELASTING - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.
Art. 22, Belgisch-Koreaanse Overeenkomst 29 aug. 1977, dat alleen betrekking heeft op
het verrekenen van een gedeelte van de inkomsten op de Belgische belasting, bepaalt
niet hoe de grondslag van die belasting wordt vastgesteld; het in art. 37, tweede lid
W.I.B., bedoelde forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, dat enkel onder de regels
van het nationaal recht valt, moet bepaald worden overeenkomstig de artt. 286 en 287
W.I.B. zodat een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, dat onbestaande is
aangezien er geen inkomsten in buitenland belast zijn, niet opgenomen dient te worden
in de inkomsten van kapitalen en roerende goederen, als bedoeld in voornoemd art. 37,
tweede lid1. (Art. 22, § 1, b Belgisch-Koreaanse Overeenkomst 29 aug. 1977; art. 37,
tweede lid W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. COMPAGNIE PRIVÉE D'INVESTISSEMENTS, DE PARTICIPATION ET
DE PRÊT N.V.)

1 De adv.-gen. besloot eveneens tot verwerping, maar wel ten gevolge van de door verweerster
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel is zonder belang omdat de bestreden
beslissing naar recht verantwoord is door een substitutie van redenen op grond dat, in wezen, zowel
gelet op de bewoordingen van art. 22, §1, b als op grond van de historische logica ervan, het
belastingkrediet geen forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, in de zin van art. 37, tweede lid
W.I.B. 1992 uitmaakte.
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ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0109.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 13 september 2000 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 22, §1, (b) van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek
Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen, goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1979,
verder de Overeenkomst genaamd.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof [van beroep] heeft erop gewezen, enerzijds, dat "[verweerster] betoogt dat het
bedrag van 8.293.846 BEF, dat het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting vertegenwoordigt, verder F.G.B.B. genaamd, ten belope van 20 pct. met betrekking tot in Korea ontvangen rente, niet als niet aangenomen uitgaven kunnen worden belast, aangezien
die rente van elke afhouding aan de bron was vrijgesteld", en anderzijds, dat "de administratie beweert dat zij het in de overeenkomst bepaalde F.G.B.B. in een 'bruto-bedrag kan
omzetten' op grond van het beginsel dat is vervat in artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat bepaalt dat de netto-inkomsten het forfaitair
gedeelte van buitenlandse belasting omvatten (zie artikel 29, §1, van de wet van 7 december 1988), aangezien de wetgever, volgens haar, een noodzakelijk parallellisme heeft vastgelegd tussen elk F.G.B.B. dat is verrekend en "omgezet in een bruto-bedrag", en vervolgens oordeelt dat "hoewel de voornoemde internationale Overeenkomst afwijkt van de
Belgische wetgeving en daarop voorrang heeft, in die zin dat zij de (volledige) verrekening toestaat van een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat nochtans niet werkelijk is geheven, zij nochtans geen - rechtstreeks of onrechtstreekse - invloed heeft op de
binnenlandse regels inzake het opnemen van een forfaitair gedeelte van de buitenlandse
belasting in de belastbare grondslag, welke regels, als men de artikelen 29, §1, en §3, van
de wet van 7 december 1988, vergelijkt met de artikelen 37, 285 en 287 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing zijn op het betrokken belastingjaar (1992), het 'omzetten in een bruto-bedrag' in beginsel en wat betreft de berekeningswijze doen afhangen van de voorwaarde dat er in het buitenland een werkelijke heffing is gebeurd". Het hof beslist dat "hoewel artikel 29, §1, van de wet van 7 december
1988 dat bepaalt dat het F.G.B.B. in de belastbare grondslag wordt opgenomen, verwees
naar artikel 187 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en dus naar het
verrekenbare gedeelte, toch naar de berekeningswijze verwees die in §3 van hetzelfde artikel wordt bedoeld en impliceert dat rekening wordt gehouden met de werkelijke geheven
belasting, zodat (verweerster) terecht besluit van het F.G.B.B. dat in de belastbare grondslag moet worden opgenomen niet noodzakelijk overeenstemt met het verrekenbare
F.G.B.B., maar wel met bedrag dat volgt uit de toepassing van de in §3 bepaalde breuk".
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Bijgevolg verklaart het het beroep gegrond [om de reden dat] "de binnenlandse wetgeving
die op het betrokken belastingjaar van toepassing (is), strikt moet worden uitgelegd en dat
niet kan worden gesteld dat daarin het beginsel van een algemeen en noodzakelijk parallellisme tussen verrekening en 'omzetten in een bruto-bedrag' is begrepen".
Grieven
Ingevolge artikel 22, §1, (b), van het Verdrag, wordt, wanneer een Belgische inwoner
de intrest als bedoeld in artikel 11, §2 of 7 ontvangt, in België dubbele belasting vermeden door op zijn belasting over die inkomsten een vermindering te verlenen, die gelijk is
aan 20 pct. van het brutobedrag van de interest dat in de belastbare basis van die inwoner
is begrepen; de Overeenkomst bepaalt evenwel niet de belastbare grondslag maar legt de
regels vast die moeten worden toegepast om dubbele belasting te vermijden; om de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting te bepalen moet bijgevolg worden verwezen
naar de binnenlandse wetgeving en meer bepaald naar artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van de Inkiomstenbelastingen 1992, dat van toepassing is op het belastingjaar 1992,
en dat bepaalt dat de netto-inkomsten van de roerende goederen en kapitalen onder meer
het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting omvatten, welke bepaling haar oorsprong vindt in artikel 29 van de hervormingswet van 7 december 1988 uit wiens bewoordingen en parlementaire voorbereiding blijkt dat er een logisch verband moet worden gelegd tussen het verrekenbare bedrag en het bedrag dat in de belastbare grondslag is opgenomen; er is nooit betwist dat de belastingvermindering die in artikel 22 van de Overeenkomst is bepaald kan worden gelijkgesteld met het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting zoals dat in het binnenlandse recht is bepaald; hoewel de bepalingen van het binnenlands recht wel degelijk het omzetten in een brutobedrag van het F.G.B.B. bepalen,
zijn de bepalingen die de verrekening ervan betreffen (de artikelen 285 tot 289, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), die geen verband houden met het vaststellen van de belastbare grondslag, evenwel niet van toepassing zijn wanneer er een internationale Overeenkomst bestaat die daarop voorrang heeft, en om de wil van de wetgever
van 1988 te eerbiedingen moet dus het bedrag van het F.G.B.B., dat krachtens de overeenkomst verrekenbaar is, in de belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting worden
opgenomen, aangezien artikel 37 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
dienaangaande geen enkele bepaling bevat die afbreuk kan doen aan de wil van de wetgever; het hof van beroep door bijgevolg te stellen dat [verweerster] terecht besluit dat het
F.G.B.B. dat in de belastbare grondslag moet worden opgenomen niet noodzakelijk overeenstemt met het verrekenbare F.G.B.B., maar wel met het bedrag dat volgt uit de toepassing van de breuk die is bepaald in §3 van artikel 29 van de wet van 7 december 1988, dat
impliceert dat rekening wordt gehouden met de werkelijk in aanmerking genomen belasting, en dat in de belastbare grondslag niet het verrekenbaar bedrag van het F.G.B.B. moet
worden opgenomen als bepaald bij artikel 22, §1, (b), van de Overeenkomst, de draagwijdte van artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en
van artikel 22, §1, (b) van de voornoemde overeenkomst schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit het arrest volgt dat verweerster interest van Koreaanse
oorsprong heeft ontvangen, waarop in dat land geen belasting is geheven en dat
de administratie een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting voor die interest als een niet aanvaarde uitgave voor het belastingjaar 1992 wil beschouwen;
Overwegende dat artikel 22, §1, b, van de Overeenkomst van 29 augustus
1977 tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen bepaalt dat wanneer een inwoner van België interest
als bedoeld in artikel 11, §2 of 7 verkrijgt, België dan op zijn belasting over die
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inkomsten een vermindering verleent, die gelijk is aan 20 pct. van het brutobedrag van de interest dat in de belastbare basis van die inwoner is begrepen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 37, tweede lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, de netto-inkomsten van de roerende goederen en kapitalen die worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van
de inkomsten ondermeer het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting omvatten;
Overwegende dat voornoemd artikel 22 van de Belgisch-Koreaanse Overeenkomst alleen betrekking heeft op het verrekenen van een gedeelte van de inkomsten op de Belgische belasting en de vaststelling van de grondslag van die belasting niet beïnvloedt; dat het in voormelde artikel 37, tweede lid, bedoelde forfaitair gedeelte enkel door de regels van het nationaal recht wordt beheerst en overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van hetzelfde wetboek moet worden bepaald;
Dat die artikelen noodzakelijk impliceren dat de litigieuze inkomsten werkelijk
in het buitenland zijn belast, zodat een forfaitair gedeelte van een buitenlandse
belasting, dat onbestaande is aangezien er geen inkomsten in het buitenland belast zijn, niet opgenomen dient te worden in de inkomsten van kapitalen en roerende goederen, als bedoeld in voornoemd artikel 37, tweede lid;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat de regels van het binnenlands recht
inzake het opnemen van een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting in de
belastbare grondslag, "het 'omzetten in een bruto-bedrag' in beginsel en wat betreft de berekeningswijze doen afhangen van de voorwaarde dat er in het buitenland een werkelijke afhouding is gebeurd", de in het middel aangewezen wetsbepalingen juist toepassen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 18
1° KAMER - 9 januari 2003

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER.
ENZ.) - OPZEGGING - VERSTRIJKEN - VERLENGING.
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Het opschuiven van de datum waartegen opzegging is gedaan beoogt het verstrijken van
de opzeggingstermijn te doen samenvallen met de dag en de maand die
overeenstemmen met die waarop het gebruik van het verpachte goed door de pachter,
volgens de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik, ten einde
loopt1. (Art. 58 Pachtwet)
(S. T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0227.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het op vonnis, op 13 december 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8, § 1, 9 (inzonderheid tweede lid), 11.3, 58, vervat in het eerste artikel
van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de wet op de pachtwetgeving, die afdeling 3 van boek III, titel VIII, van het Burgerlijk Wetboek vormt met als opschrift"regels betreffende de pacht in het bijzonder" en artikel 8, § 1, voor de wijziging ervan bij artikel 3 van de wet van 13 mei 1999;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verwerpt het verweermiddel, dat eiser heeft afgeleid uit de omstandigheid dat de litigieuze mondelinge pachtovereenkomst volgens de plaatselijke gebruiken was ingegaan op 1 november en was geëindigd op 31 oktober en dat, bijgevolg,
de opzegging waarvan op 28 november 1995 kennis was gegeven tegen 30 november
1998 pas uitwerking kon krijgen op 31 oktober 1999, op een tijdstip waarop verweerster
de leeftijd van 60 jaar reeds bereikt had, zegt voor recht dat de opzegging geldig is en uitwerking moet krijgen en veroordeelt bijgevolg eiser om de plaats te ontruimen binnen de
termijn die het bepaalt en deze in de oorspronkelijke staat terug ter beschikking van verweerster te stellen. Het bestreden vonnis laat die beslissingen steunen op de volgende
gronden: "de gedachtegang van (eiser) betreffende de eventuele verschuiving van de einddatum van de pachtovereenkomst afhankelijk van de plaatselijke gebruiken, zou alleen
opgaan in het geval bepaald in artikel 4, namelijk wanneer die pachtovereenkomst eindigt
door het normale verstrijken van de periodes van negen jaar of in het geval bepaald in artikel 7, namelijk wanneer de verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde
maakt aan de pacht om een dringende reden", (het) staat evenwel vast dat de opzegging te
dezen gegeven is op grond van artikel 8 van de Pachtwet; volgens die bepaling kan de
verpachter een einde maken aan de pacht gedurende elk van de opeenvolgende pachtperiodes (van negen jaar - cf. - artikel 4), met uitsluiting van de eerste en de tweede; uit het
feit dat de pacht is ingegaan op het einde van het jaar 1969 volgt dat de eerste twee periodes van negen jaar verstreken waren op 28 november 1995; aangezien die wetsbepaling
1 Cass., 24 jan. 1992, A.R. 7277, nr. 271.
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voorziet in de mogelijkheid om de pacht tijdens een bepaalde periode te beëindigen, kan
de opzegging wettelijk verstrijken tijdens een periode, zonder dat het zoals (eiser) aanvoert vereist is de gevolgen ervan te verschuiven naar een latere datum teneinde rekening
te houden met de plaatselijke gebruiken daar het een mondelinge pachtovereenkomst betreft, zoals dat het geval zou zijn indien de pacht zou moeten eindigen bij het verstrijken
van een van de periodes van negen jaar; daaruit volgt dat de opzegging van 28 november
1995 op geldige wijze uitwerking kon krijgen op 30 november 1998" en dat "(verweerster) op de bedoelde datum nog geen 60 jaar was (zoals haar echtgenoot die geboren is op
25 juni 1940), zodat het in artikel 9, tweede lid, vervatte verbod om opzegging te geven
teneinde het goed zelf te exploiteren niet van toepassing is".
Grieven
Artikel 58 van de Pachtwet bepaalt dat de datum waartegen opzegging is gedaan met
toepassing van de artikelen 11.2, 11.3, 14, eerste lid, 38, 39 of 40 , in voorkomend geval
derwijze wordt verschoven dat het gebruik eindigt op de data voor het vertrek bepaald
door de pacht of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik; die bepaling voert een
verlenging in die bedoeld is om de datum waarop de opzeggingstermijn verstrijkt te doen
samenvallen met de dag en de maand die overeenkomen met die waarop het gebruik van
het door de pachter gepachte goed volgens de pachtovereenkomst eindigt of, wanneer die
dag niet volgens de pachtovereenkomst kan worden vastgesteld, volgens de plaatselijke
gebruiken; de aldus bij artikel 58 ingevoerde termijnverlenging is van toepassing op de
opzeggingstermijn die in artikel 11.3 van de Pachtwet is vastgesteld op ten minste drie
jaar en ten hoogste vier jaar in het geval dat de opzegging aan de pachter wordt gegeven
op grond van artikel 8, § 1, van de wet; uit de vaststellingen van het bestreden vonnis
blijkt te dezen dat de aan eiser ter kennis gebrachte opzegging gegrond was op die bepaling van de Pachtwet zodat het bestreden vonnis, om wettig te kunnen beslissen dat, "aangezien (artikel 8, § 1) voorziet in de mogelijkheid om de pacht tijdens een bepaalde periode te beëindigen, de opzegging wettelijk kan verstrijken in de loop van een bepaalde periode zonder dat het (...) vereist is de gevolgen ervan te verschuiven naar een latere datum
overeenkomstig de plaatselijke gebruiken daar het een mondelinge pachtovereenkomst
betreft (...)" en bijgevolg "de opzegging van 28 november 1995 geldig uitwerking kan
hebben op 30 november 1998" diende vast te stellen, wat het niet doet, dat die datum samenviel met die waarop de mondelinge pachtovereenkomst of, bij gebreke hiervan, het
plaatselijk gebruik de datum van "het vertrek" bepaalde, dat is het einde van het gebruik
van het door eiser gepachte goed (schending van de artikelen 8, § 1, 9, 11.3 en 58 van de
wet van 4 november 1969); bij gebreke van die vaststelling stelt het bestreden vonnis, zoals het is gemotiveerd, op zijn minst het Hof niet in staat het hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen (schending van artikel 149 van de Grondwet en, voor zoveel als nodig is, van de artikelen 8, § 1, 9, 11.3 en 58 van de wet van 4 november 1969).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat eiser,
krachtens een op het einde van het jaar 1969 aangegane mondelinge pachtovereenkomst, een weide exploiteert die aan verweerster toebehoort en dat laatstgenoemde op 28 november 1995 op grond van artikel 8, § 1, van de pachtwet van 4
november 1969 de pachtovereenkomst heeft beëindigd tegen 30 november 1998
teneinde het verpachte goed zelf te exploiteren samen met haar echtgenoot;
Overwegende dat de opzegging in het in artikel 8, § 1 bepaalde geval, krachtens artikel 11.3 van die wet, aan de pachter enkel kan worden gedaan met een
opzeggingstermijn van ten minste drie jaar en ten hoogste vier jaar;
Overwegende dat artikel 58 van de Pachtwet bepaalt dat de datum waartegen
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opzegging is gedaan, onder meer met toepassing van artikel 11.3, in voorkomend
geval derwijze wordt verschoven dat het gebruik eindigt op de data voor het vertrek bepaald door de pacht of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik;
Overwegende dat de verlenging bedoeld is om de datum waarop die opzeggingstermijn verstrijkt te doen samenvallen met de dag en de maand die overeenkomen met die waarop volgens de pachtovereenkomst of, bij gebreke hiervan,
volgens het plaatselijk gebruik, het gebruik van het verpachte goed eindigt;
Overwegende dat het bestreden vonnis, daar het beslist dat "de opzegging van
28 november 1995 op geldige wijze uitwerking kon krijgen op 30 november
1998" zonder daarbij vast te stellen dat die datum samenviel met die waarop de
pachtovereenkomst of, bij gebreke daarvan, het plaatselijk gebruik de einddatum
van de pacht vaststelde, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
9 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 19
1° KAMER - 9 januari 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GEBREK AAN BELANG BEGRIP - BESTREDEN BESLISSING - BEKRITISEERDE REDEN - ANDERE AFZONDERLIJKE NIET
BEKRITISEERDE REDEN.
Wanneer de appèlrechters hun beslissing, afzonderlijk en zonder kritiek van eiseres, met
redenen omkleed hebben, is het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, nietontvankelijk1.
(AXUS N.V. T. M.)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 3 mei 1999, A.R. S.98.0015.F, nr. 256.
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(A.R. C.01.0264.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 juni 2000 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138,2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat in voornoemd artikel is
neergelegd;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van eiseres die ertoe strekte verweerder te
doen veroordelen om haar het bedrag van 268.300 BEF in hoofdsom te betalen, op grond
onder meer van de volgende overwegingen :
"dat (verweerder) niet betwist dat hij de controle over zijn voertuig is kwijtgeraakt en
daardoor terechtkwam op de door de bestuurder R. gevolgde rijstrook; dat hij aldus diens
doorgang belemmerde; dat (verweerder) evenmin betwist dat de bestuurder R. normaal
reed op de rijbaan en dat hem trouwens geen enkele fout werd verweten;
(...)
dat uit de omvang van de schade aan het voertuig van (eiseres) niet kan worden afgeleid dat (verweerder) met een overdreven en/of niet aangepaste snelheid zou hebben gereden; dat de omvang van de schade evenzeer het gevolg kan zijn van de overdreven snelheid van de bestuurder R. zelf; dat uit geen enkel ander gegeven van het dossier blijkt dat
(verweerder) met een overdreven snelheid zou hebben gereden".
Grieven
Eiseres beriep zich in haar conclusie op "het feit dat de bestuurder (van haar) voertuig
(...) heel normaal reed op zijn rijstrook, toen hij werd aangereden door een volslagen
stuurloos voertuig" en op "de omvang van de schade die aantoont dat (verweerder) met
een onaangepaste en overdreven snelheid heeft gereden (het deskundigenonderzoek raamt
de kostprijs voor de herstellingen op ... 425.968 BEF; dat is de reden waarom het voertuig
van [eiseres] total loss is verklaard)". Het bestreden vonnis stelt vast dat verweerder de
bestuurder R. geen enkele fout verweet. Hij verweet hem derhalve ook niet met een overdreven snelheid te hebben gereden.
Het vonnis heeft niet zonder een geschil op te werpen dat de partijen bij conclusie uitsloten het argument van eiseres, die uit de omvang van de schade aan haar voertuig afleidde dat verweerder met een overdreven en onaangepaste snelheid had gereden, kunnen verwerpen op grond dat eiseres mogelijk overdreven snel gereden had, aangezien die omstandigheid niet was aangevoerd door een van de gedingvoerende partijen (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd).
Het vonnis heeft evenmin zonder tegenstrijdigheid kunnen beslissen, enerzijds, dat "de
bestuurder R. normaal reed op de rijbaan en dat hem trouwens geen enkele fout werd ver-
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weten", en dat hij aldus geen enkele fout heeft begaan en, anderzijds, dat "de omvang van
de schade evenzeer het gevolg kan zijn van de overdreven snelheid van de bestuurder R.
zelf", aangezien die reden impliceert dat genoemde bestuurder eventueel wel een fout
heeft begaan. Die tegenstrijdigheid in de redengeving staat gelijk met het ontbreken van
redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat het immers op grond van
de artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek eiser is die de fout dient te
bewijzen waarop hij zijn vordering grondt en, in voorkomend geval, de onjuistheid dient aan te tonen van de beweringen of van de rechtvaardigingsgronden die
door verweerder tegen hem worden aangevoerd, daar verweerder zelf niet gehouden is de waarheidsgetrouwheid ervan te bewijzen, voor zover zij niet van elk
element van geloofwaardigheid ontbloot zijn";
Dat het oordeelt dat de bewering van verweerder volgens welke het verlies van
de controle over zijn voertuig te wijten is aan het maneuver waartoe hij zich genoodzaakt zag ten gevolge van het feit dat een derde plotseling opdaagde op de
met ijzel bedekte rijbaan, geloofwaardig is;
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing met zelfstandige en door eiseres nietbekritiseerde redenen hebben omkleed;
Dat het middel, daar het niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
9 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 20
1° KAMER - 9 januari 2003

EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN - TE
BEREIKEN RESULTAAT - LIDSTATEN - UITVOERING - VERPLICHTINGEN - DOELTREFFENDHEID NATIONALE RECHTER - NATIONAAL RECHT - UITLEGGING.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten om het door die richtlijn
beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens art. 5 E.E.G.Verdrag alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de
nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag
beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden,
ook voor de rechterlijke instanties; bijgevolg dient de nationale rechter bij de toepassing
van het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de
bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te
bereiken en aldus aan art. 189, derde lid, E.E.G.-Verdrag te voldoen; wanneer een
overeenkomst geen uitlegging behoeft, blijft de nationale wet de toe te passen
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rechtsnorm1. (Artt. 5 en 189, derde lid E.E.G.-Verdrag)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Justitie T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0046.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 6 september 2000 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
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 17, inzonderheid §1 en 2, en 22, inzonderheid §1, van de richtlijn 86/653
EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten;
- de artikelen 10 en 249, inzonderheid derde lid, van het Verdrag ondertekend te Rome
op 25 mei 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 december 1957, in de versie die is geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de Belgische wet van 10 augustus 1998;
- de artikelen 1134, 1135, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst erop dat "(verweerder) en (eisers) aanvoeren dat het Belgisch
recht en, meer in het bijzonder, de handelsagentuurovereenkomst moet worden uitgelegd
conform de richtlijn EEG van 18 december1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten, dat met name een verplichte
opzeggingsperiode van een maand per jaar contract bepaalt tot de aanvang van het derde
jaar en de navolgende jaren, en een uitwinningsvergoeding voor zover de handelsagent
nieuwe cliënten heeft aangebracht of de transacties met de bestaande cliënten aanzienlijk
heeft uitgebreid", en vervolgens toch beslist, om de hogere beroepen af te wijzen en het
beroepen vonnis te bevestigen, dat "de toepassing van de theorie van de uitlegging conform de richtlijn eerst onderstelt dat uitlegging nodig is; (...) in dit geval in de agentuurovereen-komst waarop de partijen steunen klaar en duidelijk is; (verweerder) recht heeft
op een opzeggingstermijn van drie maanden (artikel 21) maar geen recht heeft op een uitwinningsvergoeding (artikel 26); (...) de toepassing in dit geval van de bovenstaande theorie ertoe zou leiden dat aan een partij een verplichting tot vergoeding wordt opgelegd die
door de partijen zelf niet is gewild en strijdig zou zijn met artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek dat het beginsel van de wilsautonomie vastlegt; (...) de rechter zich niet in de
plaats mag stellen van de partijen en de bedingen van een overeenkomst herzien of aanpassen, tenzij de wet hem dat toestaat; (...) (verweerder) ten onrechte de agentuurovereenkomst conform de EEG-richtlijn wil uitleggen en op grond daarvan een uitwinningsvergoeding vorderen, terwijl de overeenkomst geen twijfel doet rijzen en geen leemte noch
1 Cass., 28 sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr. 507.
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stilzwijgen bevat en bijgevolg geen uitlegging behoeft; (...) uitlegging alleen nodig is als
het geschilpunt niet bij overeenkomst is opgelost, quod non in dit geval", zodat "aangezien de tekst geen uitlegging behoeft, de nationale wet de toe te passen norm blijft; (...)
zolang die niet was aangepast aan de dwingende bepalingen van de gemeenschapsrichtlijn, de agentuurovereenkomst geldig uitwerking kon hebben".
Het arrest doet uitspraak over de bijkomende vordering van verweerder tegen eiser en
beslist dat "de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie [met name het arrest Francovich/Bonifaci van 19 november 1991 en het arrest Wagner/Miret van 16 december 1993
die (verweerder) in zijn conclusie vermeldt] privé-personen het recht verleent om van een
Staat vergoeding te vragen voor de schade die zij hebben geleden omdat die Staat zijn
verplichtingen uit het gemeenschapsrecht niet is nagekomen, inzonderheid wanneer dwingende bepalingen uit een richtlijn die rechten doen ontstaan voor privé-personen niet in
het nationaal recht zijn overgebracht (...);
(...) volgens die rechtspraak de Staat die in gebreke blijft aansprakelijk is als aan de
drievoudige voorwaarde is voldaan dat het resultaat dat volgens de over te brengen richtlijn te bereiken is, rechten toewijst, dat de inhoud van die rechten op grond van de bepalingen van de richtlijn kan worden geïdentificeerd en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de miskenning van de verplichting van de Staat en de geleden schade (...);
(...) in dit geval de bepalingen van dwingend recht met name voorzien in een minimum
opzeggingstermijn en een vergoeding wegens beëindiging, als bedoeld in de artikelen 15
en 17 van de richtlijn, die Guy Delsa naar eigen zeggen niet heeft kunnen ontvangen van
zijn principaal omdat de Belgische Staat in gebreke is gebleven; de drie voorwaarden zijn
vervuld;
(...) wat betreft de schade van (verweerder), (...) de minimum opzeggingstermijn die de
richtlijn verplicht stelt dezelfde is als die welke in de agentuurovereenkomst is bepaald;
(...) op dat punt hij dus geen schade heeft geleden; (...) hij daarentegen wel recht op schadevergoeding heeft ten belope van de uitwinningsvergoeding die hem zou zijn toegekend
als de Belgische Staat zijn verplichting om de richtlijn over te brengen had uitgevoerd;
(...) hij die vergoeding kan vorderen als hij aan de principaal nieuwe cliënten heeft aangebracht of de transacties met bestaande cliënten aanzienlijk heeft uitgebreid en de transacties met deze cliënten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren; (...) de eerste
rechter terecht heeft geoordeeld dat (verweerder) die vereisten vervulde met name gelet
op de aanzienlijke stijging van zijn zakencijfer en de aanzienlijke voordelen voor (verweerster) niet alleen op het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst, maar ook
nog gedurende zeker enkele maanden na die beëindiging; (...) wanneer de eerste rechter
de uitwinningsvergoeding raamt op drie maanden loon zulks in dit geval billijk lijkt".
Grieven
De Europese richtlijn van 18 december 1986, inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten, schrijft een stelsel voor dat de betrekkingen tussen de handelsagenten en hun principalen harmoniseert.
Artikel 17 van de richtlijn van 18 december 1986 verplicht de Lid-Staten ertoe de nodige maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de handelsagent, na de beëindiging
van de overeenkomst, hetzij een vergoeding voor het cliënteel ontvangt, indien en voor
zover, enerzijds, hij de principaal nieuwe cliënten heeft aangebracht of de transacties met
de bestaande cliënten aanzienlijk heeft uitgebreid en de transacties met deze cliënten de
principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren, en, anderzijds, de betaling van deze vergoeding billijk is, hetzij vergoeding ontvangt voor de schade die hij lijdt door het stopzetten van de betrekkingen met de principaal.
Naar luid van artikel 22, §1, van de dezelfde richtlijn, doen de Lid-Staten de nodige bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen, met dien
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verstande dat deze bepalingen vanaf hun inwerkingtreding ten minste van toepassing zijn
op de nadien gesloten overeenkomsten en uiterlijk op 1 januari 1994 van toepassing worden op de lopende overeenkomsten.
Ook als is het overbrengen van de richtlijn van 18 december 1986 in het Belgisch recht
pas gebeurd bij de wet van 18 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten,
toch geldt de verplichting van de Lid-Staten van de Europese Unie, die voortvloeit uit een
richtlijn om het daarin bepaalde resultaat te bereiken, en ook hun plicht om, ingevolge artikel 10 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
ondertekend te Rome en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie die is
geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997 en die is goedgekeurd bij de Belgische
wet van 10 augustus 1998, om alle algemene of bijzondere maatregelen te nemen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-Staten, en in het kader van hun bevoegdheid, dus ook
voor de rechterlijke instanties.
Wanneer de nationale rechter het nationaal recht toepast dient hij dat uit te leggen in het
licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 249, derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie die is geconsolideerd te Amsterdam
op 2 oktober 1997, luidens hetwelk een richtlijn verbindend is ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te kiezen.
Dat vereiste van uitlegging conform de richtlijn geldt des te meer voor de nationale
overheid daar, zoals het bestreden arrest beklemtoont, de bepalingen van de richtlijn die
voorzien in een minimum opzeggingstermijn en een vergoeding voor het cliënteel, met
name de artikelen 15 en 17 van de richtlijn van 18 december 1986, bepalingen van dwingend recht zijn die voorrang moeten krijgen op de andersluidende bedingen die de partijen
met toepassing van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek zijn overeengekomen.
Hoewel artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten degenen die ze hebben aangegaan tot wet strekken en door de rechter moeten worden toegepast zonder dat hij ze mag wijzigen noch uitleggen, geldt dit enkel wanneer zij "wettig
zijn aangegaan" tussen de partijen, wat niet het geval is wanneer zij strijdig zijn met dwingende bepalingen van een gemeenschapsrichtlijn.
In dat geval moet de nationale rechter de overeengekomen bedingen die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van de richtlijn afwijzen en aan de overeenkomst alle gevolgen verbinden die door de billijkheid, het gebruik of de wet aan de verbintenis volgens
de aard ervan worden toegekend (artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek), dat wil zeggen de verbintenis zoveel mogelijk uitleggen in de zin van de richtlijn die de rechter moet
toepassen.
Daaruit volgt dat het arrest door het beroepen vonnis te bevestigen dat, enerzijds, afwijzend had beschikt op verweerders vordering die van verweerster een vergoeding voor het
cliënteel eiste, op grond dat in dit geval de toepassing van de theorie van de uitlegging
conform het gemeenschapsrecht voor een partij een verplichting tot vergoeding zou doen
ontstaan die de partijen zelf niet hebben gewild en strijdig zou zijn met artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek dat het beginsel van de wilsautonomie vastlegt en dat in dit geval
een dergelijke uitlegging niet aan de orde is, zodat de toe te passen rechtsnorm de nationale wet blijft en de agentuurovereenkomst, zolang de nationale wet niet aan de dwingende
bepalingen van de gemeenschapsrichtlijn is aangepast, geldig uitwerking mocht krijgen
en, anderzijds, eiser had veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 195.000 BEF,
vermeerderd met de interest, als vergoeding voor de schade die verweerder heeft geleden
omdat de richtlijn van 18 december 1986 niet binnen de toegewezen termijn is overge-

90

HOF VAN CASSATIE

9.1.03 - Nr. 20

bracht:
1. zijn beslissing om afwijzend te beschikken op verweerders vordering tot het verkrijgen van een vergoeding voor het cliënteel ten laste van verweerster, niet naar recht verantwoordt in zoverre het bij de uitlegging van het toepasselijke interne recht, geen rekening
houdt met de bewoordingen en het doel van de voormelde richtlijn van 18 december 1986
om het daarin bedoelde resultaat te bereiken (schending van artikel 17, inzonderheid §1 en
2, en 22, inzonderheid §1, van de richtlijn van 18 december 1986) en bijgevolg het dwingend karakter van die bepalingen miskent die voorrang moeten hebben op de tussen de
partijen gesloten overeenkomsten (schending van de artikelen 17, inzonderheid, §1 en 2,
en 22, inzonderheid §1, van de richtlijn van 18 december 1986 en van de artikelen 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek) en ook van de verplichtingen die voortvloeien uit de
artikelen 10 en 249, inzonderheid derde lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie die is geconsolideerd te Amsterdam op 2 oktober 1997,
goedgekeurd bij de Belgische wet van 10 augustus 1998, en die twee bepalingen schendt;
2. bijgevolg eiser niet wettig kon veroordelen om aan verweerder een bedrag van
195.000 BEF, vermeerderd met de interest, te betalen, welk bedrag overeenstemt met de
uitwinningsvergoeding waarop verweerder aanspraak had kunnen maken als vergoeding
voor de schade die hij door het niet overbrengen binnen de toegewezen termijn van de Europese richtlijn van 18 december 1986 had geleden, zonder de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek te schenden en dus ook de andere in het middel aangewezen bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerder met
verweerster een autonome handelsagentuurovereenkomst voor onbepaalde duur
heeft gesloten die verweerster in april 1994, zonder vergoeding overeenkomstig
hetgeen was overeengekomen, heeft beëindigd; dat verweerder in juli 1995 verweerster heeft gedagvaard tot betaling van onder meer een vergoeding voor het
cliënteel;
Overwegende dat artikel 17 van de richtlijn 86/653 EEG van 18 december
1986 van de Raad van de Europese Gemeenschap inzake de coördinatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten bepaalt dat
die Staten de nodige maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat de handelsagent, na de beëindiging van de overeenkomst, een vergoeding ontvangt hetzij
onder de vorm van een vergoeding voor het cliënteel, hetzij onder de vorm van
een vergoeding voor de schade die hij lijdt door het stopzetten van de contractuele betrekkingen;
Dat die richtlijn, ingevolge haar artikel 22, uiterlijk op 1 januari 1990 in het
nationale recht diende te worden overgebracht; dat zij pas bij de wet van 13 april
1995, die op 12 juni 1995 in werking is getreden, in het Belgische recht is opgenomen;
Dat artikel 29 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomsten bepaalt dat deze wet niet toepasselijk is op de verbintenissen
waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij in werking treedt, wat ten deze het geval is;
Overwegende dat de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de LidStaten om het door die richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel 5 E.E.G.-Verdrag alle algemene of bijzondere
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maatregelen te nemen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te
verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de LidStaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke
instanties; dat, bijgevolg de nationale rechter bij de toepassing van het nationale
recht dit dus zoveel mogelijk dient uit te leggen in het licht van de bewoordingen
en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken
en aldus aan artikel 189, derde lid, van het Verdrag te voldoen;
Overwegende dat het middel faalt naar recht in zoverre het betoogt dat een
overeenkomst tussen de partijen niet wettig is gesloten in de zin van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek wanneer zij strijdig is met dwingende bepalingen
van een gemeenschapsrichtlijn die niet binnen de termijn is overgebracht dat de
nationale rechter bijgevolg de bedingen uit die overeenkomst die strijdig zijn met
dergelijke bepalingen moet afwijzen en de overeenkomst moet uitleggen op een
wijze die zo conform mogelijk een dergelijke richtlijn is;
Overwegende dat het arrest voor het overige zegt dat "de toepassing van de
theorie van de uitlegging conform de richtlijn eerst onderstelt dat uitlegging nodig is; dat in dit geval de agentuurovereenkomst waarop de partijen steunen klaar
en duidelijk is [...]; dat de rechter zich niet in de plaats mag stellen van de partijen en de bedingen van een overeenkomst herzien of aanpassen, tenzij de wet
hem dat toestaat; dat [verweerder] ten onrechte de agentuurovereenkomst conform de EEG-richtlijn wil uitleggen en op grond daarvan een uitwinningsvergoeding vorderen, terwijl de overeenkomst geen twijfel doet rijzen en geen leemte
noch stilzwijgen bevat en bijgevolg geen uitlegging behoeft [...]; dat aangezien
de tekst geen uitlegging behoeft, de nationale wet de toe te passen rechtsnorm
blijft; dat zolang die niet was aangepast aan de dwingende bepalingen van de gemeenschapsrichtlijn, de agentuurovereenkomst geldig uitwerking kon hebben";
Dat het arrest aldus zijn beslissing tot bevestiging van het beroepen vonnis, dat
verweerders vordering tot het verkrijgen van een vergoeding voor het cliënteel
had afgewezen en bijgevolg eiser tot schadevergoeding had veroordeeld wegens
het niet overnemen van de richtlijn binnen de toegewezen termijn, naar recht verantwoordt;
Dat het middel in die mate niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.
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Nr. 21
1° KAMER - 9 januari 2003

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN T.A.V.
DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD BEPALING.
De uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, moet worden vastgesteld door de toestand van die
echtgenoot op het ogenblik van de echtscheiding te vergelijken met zijn inkomsten op het
ogenblik van de echtscheiding1. (Art. 301 B.W.)
(D. T. W.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0407.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 maart 2002 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis veroordeelt eiser om aan verweerster een maandelijks bedrag van 148,74
euro te betalen als onderhoudsuitkering na echtscheiding op grond :
"dat (eiser) ten onrechte beweert dat de levensstandaard van de partijen op het ogenblik
van hun scheiding niet het enige criterium mag zijn maar dat voor de beoordeling van de
levensstandaard en de vaststelling van het bedrag van de onderhoudsuitkering de gehele
duur van het samenleven in aanmerking dient te worden genomen;
dat immers voor de beoordeling van de levensstandaard van de partijen het tijdstip
waarop de partijen uiteengegaan zijn en niet het gemiddelde van alle jaren van samenleven in aanmerking dient te worden genomen;
dat van dat beginsel evenwel kan worden afgeweken, indien het tijdstip van de scheiding valt binnen een periode die buitengewoon is ofwel naar boven ofwel naar onderen
toe (...);
dat (eiser) te dezen oordeelt dat de periode van de scheiding overeenkomt met een periode waarin het hun als paar financieel beter ging;
dat hij zich beroept op het feit dat (verweerster) in 1995 voltijds (en niet meer deeltijds)
heeft gewerkt en dat de hypothecaire lening van 36.586 BEF (in 1996) is verlaagd tot
27.869 BEF (in 1997);
dat uit die gegevens niet kan worden afgeleid dat het de partijen en hun zoon op het
1 Cass., 26 nov. 1999, A.R. C.98.0431.F, nr. 634.
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ogenblik van hun scheiding financieel buitengewoon goed ging, wat een reden zou zijn
om af te wijken van de algemene beginselen en om bij de beoordeling van de levensstandaard rekening te houden met het gemiddelde van de jaren samenleven;
dat (eiser) (...) in zijn conclusie toegeeft dat de partijen op het ogenblik van hun scheiding een 'goed of op zijn minst betrekkelijk comfortabel leven leidden';
dat die levensstandaard in aanmerking dient te worden genomen voor de vaststelling
van het bedrag van de onderhoudsuitkering".
Grieven
Artikel 301, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de uitkering die de echtgenoot
die de echtscheiding verkregen heeft kan vorderen hem in staat moet kunnen stellen "in
zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven".
Derhalve dient voor de vaststelling van het bedrag van de onderhoudsuitkering waarop
de gewezen echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft aanspraak kan maken, de
huidige inkomsten en lasten van de partijen te worden vergeleken met hun levensstandaard tijdens de gehele duur van het samenleven. Het betreft hier een periode en geen tijdstip, zodat de raming betrekking dient te hebben op de gehele duur van het samenleven en
niet op de goede of slechte jaren alleen of op het tijdstip alleen waarop het paar is uiteengegaan.
Daar het bestreden vonnis, om eiser te veroordelen tot betaling van een maandelijkse
onderhoudsuitkering aan verweerster, enkel de levensstandaard van de partijen ten tijde
van hun scheiding nagaat en uitdrukkelijk weigert acht te slaan op de gehele duur van hun
samenleven, is het derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel
vermelde bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de echtgenoot ten voordele van wie de echtscheiding is uitgesproken, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan verkrijgen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden,
hem in staat kan stellen in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze
als tijdens het samenleven;
Dat voor de vaststelling van die uitkering de toestand waarin de echtgenoot die
de echtscheiding verkregen heeft verkeerde tijdens het samenleven moet worden
vergeleken met zijn inkomsten op het ogenblik van de echtscheiding;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door als regel aan te nemen dat "bij de
beoordeling van de levensstandaard van de partijen het tijdstip waarop de partijen uiteengegaan zijn in aanmerking dient te worden genomen", artikel 301, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
9 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Echement – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 22
1° KAMER - 10 januari 2003

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER.
ENZ.) - OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - PACHTER MET HOOFDBEROEP IN DE
LANDBOUW - VOORWAARDEN - OVERWEGEND DEEL VAN DE BEROEPSACTIVITEIT - IN AANMERKING
KOMENDE EXPLOITATIE.
De exploitatie die in aanmerking komt om uit te maken of die een overwegend deel van de
beroepswerkzaamheid van de aanstaande exploitant uitmaakt in de zin van artikel 12.6,
tweede lid, van de Pachtwet, is alleen die waarin de betrokken landeigendommen zullen
worden geëxploiteerd1. (Art. 12.6, tweede lid Pachtwet)
(V. en P. T. M. en M.)

ARREST

(A.R. C.01.0260.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 december 2000 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 12, in het bijzonder 12.6, van afdeling III van hoofdstuk II van titel
VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, door artikel 1 van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving ingevoegd tot vervanging van de artikelen 1763
2 Het O.M. was van oordeel dat het middel feitelijke grondslag miste.
1 In zijn schriftelijke conclusie (cfr. www.cass.be) had het O.M. geargumenteerd dat het bestreden
vonnis uitgaat van het verkeerd uitgangspunt dat de uitbating van de industriële varkenskwekerij door
de verpachter geen landbouwactiviteit uitmaakt in de zin van art. 12.6 van de Pachtwet. De rechtbank
kon, volgens het O.M., aldus niet wettig tot het besluit komen "dat de persoonlijke
landbouwexploitatie van eisers geenszins een overwegend deel uitmaakt van hun beroepsactiviteiten
in de zin van art. 12.6, tweede lid, Pachtwet doch integendeel dient te worden beschouwd als een
ondergeschikte nevenactiviteit van de voornaamste exploitatie, namelijk de industriële
varkenshouderij onder de vorm van een BVBA" (bestreden vonnis, blz. 4).
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tot 1778octies van het Burgerlijk Wetboek, hierna genoemd de Pachtwet, zoals vervangen
door respectievelijk artikel 9 en artikel 11 van de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg verklaart het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en gegrond, doet het vonnis van de vrederechter van 30 april 1996 teniet en opnieuw wijzende, bevindt de oorspronkelijke vorderingen van de eisers tot het geldig verklaren van de gegeven pachtopzegging van 13 september 1993 en, voor zoveel als nodig,
van de tweede gegeven pachtopzegging van 29 september 1994 ontvankelijk, doch ongegrond op grond van de volgende motieven (vanaf blz. 2, midden, van het bestreden vonnis) :
"1. In het tussenvonnis van 26.09.1997 werd reeds geoordeeld dat de door (de eisers)
opgegeven redenen van opzeg, met name het eigen gebruik van het pachtgoed voor de exploitatie door (de eisers) zal dienen te worden getoetst aan de voorwaarden gesteld in art.
12.6 juncto artikel 9 der Pachtwet, waarbij de rechtbank in feite soeverein apprecieert
over het geheel van de omstandigheden waaruit het ernstig en oprecht karakter van het
voornemen moet blijken (Cass. 19.04.1974, Pas. I, 1974, 838).
In het voormelde tussenvonnis werd reeds duidelijk dat terzake niet zozeer de discussie
bestaat nopens de vraag of (de eisers) in staat zijn een persoonlijke voortdurende en daadwerkelijke exploitatie uit te oefenen, door eigen en individuele werkzaamheid en mits de
exploitatie bedrijfsmatig gebeurt, nu nopens deze vraag geen twijfel kan bestaan vermits
(de eisers) benevens de uitbating van een industriële vetmesterij onder de vorm van de
vennootschap BVBA Leon Vanhooren eveneens een landbouwbedrijf uitbaatten met een
oppervlakte van ongeveer 17 ha zonder de opgezegde pachtgoederen, thans uitgebreid tot
40 ha met inbegrip van de opgezegde pachtgoederen.
Wel bestonden ernstige vragen nopens de persoonlijke en daadwerkelijke uitbating van
de persoonlijke landbouwexploitatie door (de eisers) onafhankelijk van de exploitatie van
de BVBA Leon Vanhooren, zijnde de industriële vetmesterij waarvan het maatschappelijk
doel eveneens werd uitgebreid tot landbouwexploitatie in de meest ruime zin, en onafhankelijk van de exploitatie van de BVBA Kris Vanhooren, met een gelijkaardig maatschappelijk doel opgericht door de zoon van (de eiseres).
Tevens bestonden vragen nopens de uitbatingswijze van de opgezegde pachtgoederen,
nu (de eisers) lopende de procedure in eerste aanleg hun voornemens tot uitbating hebben
gewijzigd tot runderteelt en akkerbouw voor allerhande teelten (zie hun besluiten neergelegd van 17.03.1997).
Tenslotte diende te worden onderzocht of de voorgenomen landbouwexploitatie in
hoofde van (de eisers) overeenkomstig art. 12.6, tweede lid, Pachtwet een overwegend
deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitmaken, met dien verstande dat terdege moet rekening worden gehouden met de ganse landbouwexploitatie van (de
eisers) en niet enkel met de exploitatie van de opgezegde pachtgoederen.
2. De deskundige komt in zijn eindverslag neergelegd op 23.08.1999 tot de conclusie
dat de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de BVBA Leon Vanhooren tot landbouwexploitatie in de meest ruime zin van het woord evenals de oprichting van de BVBA
Kris Vanhooren, met een gelijkaardig maatschappelijk doel tot landbouwexploitatie, geen
wezenlijke weerslag heeft op het afzonderlijk bestaan van de persoonlijke landbouwexploitatie op naam van (de eisers) ten persoonlijken titel, nu deze naast elkaar kunnen blijven bestaan.
Wel merkte de deskundige op dat een zekere mate van vermenging diende te worden
vastgesteld tussen de landbouwexploitatie op naam van (de eisers) persoonlijk en deze
van de BVBA Leon Vanhooren, zijnde de industriële varkenshouderij.
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(...)
Het beheer, de bedrijfsleiding en de uitvoering der werkzaamheden van de persoonlijke
exploitatie van (de eisers) en de exploitatie door de BVBA vormen een cluster binnen de
schoot van een familiaal bedrijf, waarbij het beheer wordt waargenomen door (de eisers).
Niettemin meent de deskundige dat de belangrijkheid van de vermenging niet van die
aard is dat dit een wezenlijke invloed heeft op de verhouding in belangrijkheid in omzet,
activiteit en bedrijfsresultaat tussen de eenmanszaak en de BVBA (zie expertise P. dd.
23.08.98, p. 48) dewelke nog voldoende van elkaar kunnen onderscheiden worden.
3. De deskundige komt in zijn eindverslag eveneens tot de conclusie dat voor elk van
de drie gehanteerde vergelijkingsbases (varkenshouderij, runderteelt en akkerbouw) de
omvang van de activiteit, de arbeidsduurbesteding en de inkomsten van de BVBA een
veelvoud uitmaken van deze van de eenmanszaak.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat, gelet op de beoordeling van deze rechtbank in
het tussenvonnis van 26.09.1997, hetwelk tussen partijen gezag van gewijsde heeft behouden, wel dient rekening te worden gehouden met de persoonlijke exploitatie van (de eisers) met inbegrip van de pachtgoederen te Oudenburg, waarvoor de ter discussie staande
opzeg werd gegeven.
Welnu, zelfs met inbegrip van deze pachtgoederen, dewelke het areaal van (de eisers)
toch heeft vermenigvuldigd met 17 ha tot de huidige 40 ha, blijven de activiteiten van de
BVBA zowel wat betreft inkomsten als arbeidsduur bestendig een veelvoud van deze van
de eenmanszaak.
Voor wat betreft de inkomsten bedraagt deze veelvoud 1 op 3 en voor wat betreft de arbeidsduur bedraagt deze 1 op 7.
4. Rekening houdend met deze vaststellingen kan deze rechtbank, zetelende in hoger
beroep, niets anders dan besluiten dat de persoonlijke landbouwexploitatie van (de eisers)
geenszins een overwegend deel uitmaakt van hun beroepsactiviteiten in de zin van art.
12.6, tweede lid, Pachtwet doch integendeel dient te worden beschouwd als een ondergeschikte nevenactiviteit van de voornaamste exploitatie, namelijk de industriële varkenshouderij onder de vorm van een BVBA.
Tot dit oordeel wordt gekomen, niet alleen na vaststelling van de onderlinge verhoudingen der diverse activiteiten, maar tevens na de vaststelling dat onmiskenbaar een zekere
vermenging bestaat tussen de activiteiten binnen de eenmanszaak en de BVBA, waarbij
(de eisers) tevens loonkweek hebben waargenomen voor de BVBA.
5. (De eisers) betwisten in wezen niet de vaststellingen van de deskundige, maar stellen
dat hieruit enkel volgt dat de pachtgoederen zullen worden geïntegreerd in een landbouwexploitatie die de hoofdactiviteit van (de eisers) zal uitmaken, hiermede bedoelende dat de
hoofdactiviteit van (de eisers) bestaat in en het uitbaten van de eigen landbouwactiviteit
en het beheren van de BVBA Leon Vanhooren, dewelke op zich eveneens een landbouwexploitatie uitmaakt, zij het dat deze laatste niet valt onder de bescherming van de Pachtwet.
Aldus stellen zij dat art. 12.6 Pachtwet niet uitsluit dat de beroepsactiviteit van de opzeggende exploitant, dewelke overwegend de landbouwexploitatie dient uit te maken,
noodzakelijkerwijze dient te worden uitgevoerd binnen een landbouwexploitatie die valt
onder de bescherming van de Pachtwet.
(De eisers) kunnen niet worden bijgetreden in hun redenering dienaangaande. Uiteindelijk mag niet uit het oog verloren worden dat de opzeg voor eigen exploitatie werd gegeven door (de eisers) in persoonlijke naam, en niet voor rekening van de BVBA dewelke
inderdaad niet kan genieten van de bescherming van de Pachtwet dienaangaande. De
landbouwactiviteit van de opzeggende exploitanten dient dan ook in persoonlijke naam te
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worden geëvalueerd, waarbij geenszins kan rekening worden gehouden met de landbouwactiviteiten van de BVBA, dewelke een onderscheiden rechtspersoon uitmaakt, vreemd
aan het patrimonium en de activiteiten van (de eisers) persoonlijk. Hieruit volgt dat het
beheer door (de eisers) van deze vennootschap geenszins een landbouwactiviteit uitmaakt
in hun persoonlijke naam maar in wezen niet meer is dan een beroepsactiviteit met name
het waarnemen van de landbouwactiviteit van de vennootschap, onderscheiden van de eigen landbouwactiviteit.
Aldus kan deze beroepsactiviteit binnen de BVBA geenszins worden beschouwd als
een persoonlijke landbouwactiviteit, zodat dient te worden vastgesteld dat overeenkomstig
de bepalingen van art. 12.6, tweede lid, Pachtwet de landbouwactiviteit van (eiseres)
geenszins een overwegend deel uitmaakt van hun beroepsactiviteiten.
Zulks blijkt overigens reeds impliciet uit de bewoordingen van het tussenvonnis van
26.09.1997, hetwelke tussen partijen gezag van gewijsde heeft behouden, waar reeds werd
geoordeeld dat, vermits in casu (de eisers) en een industriële varkenskwekerij onder de
vorm van een BVBA uitbaten en aan landbouw doen, voor de toepassing van art. 12.6
Pachtwet de vraag diende beantwoord te worden welke beroepsactiviteit het overwegende
deel zal uitmaken. Indien zou worden aangenomen, zoals (de eisers) thans stellen, dat zowel de landbouw stricto sensu als de uitbating van een industriële varkenskwekerij, zij het
onder de vorm van een BVBA, allebei een landbouwactiviteit in de zin van art. 12.6
Pachtwet zouden uitmaken, dan diende geen onderscheid te worden gemaakt tussen de
beide beroepsactiviteiten.
7. De door (de eisers) gegeven opzeg van 13.09.1993 kan derhalve niet geldig worden
verklaard. Voor zoveel als nodig, en onder verwijzing naar de motiveringen van het tussenvonnis van 26.09.1997 waar werd geoordeeld dat enkel de geldigheid van de eerste gegeven opzeg diende te worden onderzocht zodat de tweede door (de eisers) gegeven opzeg van 29.09.1994 in wezen niet dienstig was, kan hieraan worden toegevoegd dat ook
wat betreft deze tweede gegeven opzeg dezelfde overwegingen van toepassing zijn om te
oordelen dat deze overeenkomstig art. 12.6 tweede lid, Pachtwet niet geldig zou kunnen
verklaard worden.
Het eerste vonnis dient derhalve te worden hervormd en de vordering van (de verweersters) in hoger beroep om de gegeven opzeg ongeldig te horen verklaren is gegrond dienaangaande".
Grieven
Artikel 12.6 van de Pachtwet bepaalt dat de rechter bij het verzoek tot geldigverklaring
van de opzegging nagaat of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of
uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen.
Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging door de
rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf
waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd, een overwegend
deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant zal uitmaken.
In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik,
moet de verpachter preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande
exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie
zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9
gestelde voorwaarden voldoen.
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 9 van de Pachtwet moet de begunstigde van de opzegging een landbouwexploitatie beogen.
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Zo het juist is dat de wetgever niet de bedoeling heeft elke pachter van landeigendommen te beschermen en dat bepaalde activiteiten, zoals industriële vetmesterij en fokkerij
uitdrukkelijk worden uitgesloten van de Pachtwet, kan de verpachter evenwel opzegging
doen voor landbouwactiviteiten waarvoor de pachtwetgeving aan de pachter geen bescherming biedt, zodat de verpachter opzegging kan doen voor landbouwactiviteiten om
een landeigendom te gebruiken voor een industriële vetmesterij.
Artikel 9 van de Pachtwet bepaalt verder uitdrukkelijk dat de exploitatie waarvoor de
opzegging gebeurt, een rechtspersoon kan zijn, te weten een landbouwvennootschap opgericht overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 of een personenvennootschap, zoals een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een eenpersoonsvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, en dat degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijk arbeid
moeten verrichten op het landbouwbedrijf.
Te dezen exploiteren de eisers, zoals vastgesteld door de rechtbank, een landbouwbedrijf met een oppervlakte van ongeveer 17 ha zonder de opgezegde pachtgoederen, uitgebreid tot 40 ha met inbegrip van de opgezegde pachtgoederen, en daarnaast nemen zij de
exploitatie op zich van een industriële vetmesterij onder de vorm van de vennootschap
BVBA Leon Vanhooren.
De rechtbank neemt evenwel het beheer van die personenvennootschap door de eisers
niet in aanmerking als een landbouwactiviteit in persoonlijke naam, omdat het een industriële varkenskwekerij is onder de vorm van een BVBA en geen landbouw in de zin van
artikel 12.6 van de Pachtwet uitmaakt.
Hieruit volgt dat de rechtbank niet wettig de stelling van de eisers dat artikel 12.6 van
de Pachtwet oplegt dat de landbouwexploitatie van de opzeggende exploitant valt onder
de bescherming van de Pachtwet, vermocht te verwerpen en niet wettig kon weigeren de
beroepsactiviteit van de eisers binnen de BVBA Leon Vanhooren in aanmerking te nemen
als persoonlijke landbouwexploitatie (schending van de artikelen 9 en 12, in het bijzonder
12.6 van de Pachtwet, zoals vervangen door respectievelijk de artikelen 9 en 11 van de
wet van 7 november 1988).
2. Tweede onderdeel
Artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet houdt een belangrijke aanvullende bescherming ten gunste van de beroepslandbouwers in, in die zin dat wanneer de pachter zijn
hoofdberoep in de landbouw heeft, een opzegging voor eigen gebruik slechts geldig is
wanneer het "exploiteren van het landbouwbedrijf een overwegend deel van de (beroepsactiviteit van de) aanstaande exploitant zal uitmaken", zodat opzegging van een beroepslandbouwbedrijf ten gunste van nevenactiviteiten is uitgesloten.
De wetgever heeft willen voorkomen dat aan een voltijdse pachter opzegging wordt gegeven door verpachters om zelf slechts een beperkte exploitatie erop na te houden of om
de exploitatie over te dragen aan personen die slechts een beperkte activiteit beogen.
De wetgever wou aldus vermijden dat een pachter wordt opgezegd door een niet-ernstige-niet-landbouwer. De toekomstige exploitant moet zich inderdaad wezenlijk met landbouw bezighouden.
Te dezen stelden de eisers dat de pachtgoederen waarvoor opzegging werd gegeven,
zullen geïntegreerd worden in een landbouwexploitatie die hun hoofdactiviteit zal uitmaken, te weten het exploiteren van de eigen landbouwactiviteit en het beheren van de
BVBA Leon Vanhooren, wat eveneens een landbouwexploitatie uitmaakt.
De rechtbank stelt zelf vast dat de eisers een landbouwbedrijf exploiteren met een oppervlakte van ongeveer 17 ha zonder de opgezegde pachtgoederen, uitgebreid tot 40 ha
met inbegrip van de opgezegde pachtgoederen en hiernaast de exploitatie van een indu-
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striële vetmesterij onder de vorm van de vennootschap BVBA Leon Vanhooren op zich
nemen.
De eisers kunnen in het licht van deze vaststellingen niet gelijk worden gesteld met verpachters of exploitanten die zich niet wezenlijk met landbouw bezighouden en de exploitatie van een industriële vetmesterij onder de vorm van een vennootschap evenzeer een
landbouwactiviteit uitmaakt.
Hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg niet wettig tot het besluit kon komen
dat de persoonlijke landbouwexploitatie van de eisers geenszins een overwegend deel uitmaakt van hun beroepsactiviteiten in de zin van artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet,
doch (dat die exploitatie) integendeel dient te worden beschouwd als een ondergeschikte
nevenactiviteit van de voornaamste exploitatie, namelijk de industriële varkenshouderij
onder de vorm van een BVBA (schending van de artikelen 9 en 12, in het bijzonder 12.6,
tweede lid, van de Pachtwet, zoals vervangen door respectievelijk de artikelen 9 en 11 van
de wet van 7 november 1988).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet bepaalt dat, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien
het exploiteren van het landbouwbedrijf waarin de betrokken landeigendommen
zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van
de aanstaande exploitant zal uitmaken;
Dat de exploitatie die in aanmerking komt om uit te maken of die een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de aanstaande exploitant uitmaakt, alleen
die is waarin de betrokken landeigendommen zullen worden geëxploiteerd;
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt, zonder daaromtrent te worden
bekritiseerd, dat de opzegging werd gegeven voor eigen exploitatie in persoonlijke naam en niet voor rekening van de BVBA;
Dat dit vonnis verder vaststelt, zonder daaromtrent te worden bekritiseerd, dat
er een zekere vermenging bestaat tussen de activiteiten van de eisers in persoonlijke naam en hun activiteiten binnen de BVBA Leon Vanhooren;
Dat het oordeelt dat de exploitatie in persoonlijke naam en die van de BVBA
toch voldoende duidelijk van elkaar kunnen worden onderscheiden en dat de exploitatie door de eisers van hun persoonlijk bedrijf een ondergeschikte nevenactiviteit is van de voornaamste exploitatie, namelijk die van de BVBA Leon Vanhooren;
Overwegende dat het bestreden vonnis met die redenen vaststelt dat de eisers
beogen de goederen waarvoor opzegging aan de verweerders werd gegeven, te
exploiteren binnen het persoonlijk bedrijf dat onderscheiden is van de exploitatie
van de BVBA, en dat het persoonlijk landbouwbedrijf waarin de landeigendommen waarvoor werd opgezegd, zullen worden geëxploiteerd, geen overwegend
deel uitmaakt van de beroepsactiviteit van de eisers;
Dat uit die redenen van het bestreden vonnis blijkt dat door de eisers niet is
voldaan aan de vereisten van artikel 12.6, tweede lid, van de Pachtwet;
Dat door die in de plaats gestelde reden de opzegging van de eisers aan de ver-
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weerders ongegrond is en de bestreden beslissing naar recht verantwoord blijft;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten;
10 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Andersluidende conclusie2 van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 23
1° KAMER - 10 januari 2003

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — HANDELSZAKEN VONNIS DAT DE VOORLOPIGE OPSCHORTING TOESTAAT.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - STAKING VAN
BETALING - TIJDSTIP VERVROEGD VOOR HET FAILLISSEMENTSVONNIS - ERNSTIGE EN OBJECTIEVE
OMSTANDIGHEDEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
1º Het gezag van gewijsde van het vonnis dat de voorlopige opschorting toekent op grond
van art. 15 van de Wet op het gerechtelijk akkoord op basis van een voorlopige
beoordeling van de continuïteit van de onderneming, wordt niet geschonden door het
vonnis waarbij nadien de voorlopige opschorting ongedaan wordt gemaakt en het
faillissement wordt uitgesproken, ook al wordt in dat vonnis het tijdstip van staking van
betaling bepaald op de dag dat de akkoordaanvraag werd ingediend 1. (Impliciet) (Art. 23
Ger.W.; Art. 15 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
2º Art. 12 van de Faillissementswet 1997 laat aan de rechtbank de beoordeling over van de
ernstige en objectieve omstandigheden die door de wet vereist zijn opdat zij het tijdstip
van staking van betaling zou kunnen vervroegen voor de datum van het
faillissementsvonnis. De beoordeling gedaan door de rechtbank over het toestaan van de
voorlopige opschorting, belet niet dat de rechtbank, bij het beoordelen van de
faillissementsvoorwaarden zou beslissen op feitelijke gronden dat er in werkelijkheid
reeds een duurzame staking van betaling was op het ogenblik dat het akkoord werd
aangevraagd2. (Art. 12 Faillissementswet 1997; Artt. 15, §1, eerste lid; 20 en 24, eerste
lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
(CONSTRUCTIEWERKHUIZEN G. VAN WIJNSBERGHE EN CIE N.V. e.a. T. L. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Het hoger beroep was ten deze gericht tegen het vonnis van de rechtbank van
koophandel te Veurne van 15 maart 2000 waarbij de vennootschappen Van Wijnsberghe
2 Zie voetnoot 1.
1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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in vereffening, geen definitieve opschorting van betaling bekwamen en waarbij
integendeel de vennootschappen failliet werden verklaard en de datum van staking van
betaling op 16 september 1999 werd vastgelegd.
Dit vonnis werd geveld nadat dezelfde rechtbank op 22 september 1999 aan de
vennootschappen een voorlopige opschorting van betaling voor een observatieperiode tot
22 maart 2000 had toegekend en de datum voor definitieve opschorting had bepaald op 23
februari 2000.
Bij vonnis van 22 december 1999 had dezelfde rechtbank de commissaris inzake
opschorting de machtiging verleend om de overdracht van de onderneming te
verwezenlijken.
Bij vonnis van 10 februari 2000 had dezelfde rechtbank de gedeeltelijke overdracht van
de onderneming aan Swaenenhof n.v. goedgekeurd3.
Op 22 februari 2000 besliste de algemene vergadering der aandeelhouders tot de
ontbinding van de vennootschappen en tot aanstellen van twee vereffenaars. De rechtbank
ging niet in op het verzoek van de vereffenaars en sprak integendeel bij vonnis van 15
maart 2000 het faillissement uit.
De eisers in hoger beroep voerden aan dat het vonnis van 10 februari 2000 geopteerd
had voor de in vereffeningstelling en zich had afgekeerd van de optie van het faillissement
zodat hierop niet kon teruggekomen worden.
Verder werd de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de banken en van de RSZ in
de procedure betwist.
Ook werd aangevoerd dat de wetgever de voorkeur heeft uitgedrukt om te opteren
eerder voor de vereffening en pas in uitzonderlijke omstandigheden voor de faling. Door
te kiezen voor faling zou het vonnis deze optie hebben miskend.
Evenzo werd betwist of de voorwaarden voor faillissement wel vervuld waren op
datum van 15 maart 2000. Ook de datum weerhouden voor de staking van betalingen
werd betwist.
De appèlrechter oordeelde dat het gezag van gewijsde (van het vonnis van 10 februari
2000) niet miskend werd door het beroepen vonnis (van 15 maart 2000) en dit om reden
dat het vonnis van 10 februari 2000 enkel uitspraak deed omtrent de voorlopige
opschorting en niet over de definitieve opschorting en zeker niet over de mogelijkheid tot
faillissement.
Wat de tussenkomst van banken en RSZ betreft, beslist het arrest dat deze tussenkomst
ontvankelijk is.
Wat de optie voor faillissement in plaats van ontbinding van de onderneming betreft,
stelt het arrest dat de rechter een belangenafweging maakt en de – als gevolg van deze
belangenafweging gemaakte keuze - motiveert. Volgens het hof van beroep sprak de
eerste rechter terecht het faillissement uit na belangenafweging en na te hebben
vastgesteld dat de aandeelhouders het vertrouwen van de schuldeisers hadden verbeurd.
Het hof van beroep bevestigt dienvolgens het beroepen vonnis volledig.
II. Bespreking van de aan de orde zijnde rechtsvragen.
De kern van de betwisting bestaat erin dat de datum weerhouden als datum van staking
van betalingen (16 september 1999) deze is van neerleggen van het verzoekschrift waarbij
de vennootschappen zelf de voorlopige opschorting van betalingen hadden aangevraagd.
3 CHR. VAN BUGGENHOUT, “Het beleid van de rechter in de overdracht van de onderneming in moeilijkheden”, T.B.H. 2001, 72 – M. DE NEF, “Le transfert d’entreprise dans la nouvelle loi sur le concordat
judiciaire: que recouvre le voile?”, Exp. Compt. 1998, 7-17.
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De rechtbank van koophandel had bij vonnis van 22 september 1999 de voorlopige
opschorting toegekend. Tegen dit vonnis werd geen rechtsmiddel aangewend. Nochtans
werd bij vonnis van 15 maart 2000 geen definitieve opschorting verleend en integendeel
ambtshalve het faillissement uitgesproken.
Krachtens artikel 9 van de wet van 17 juli 1997 kan het gerechtelijk akkoord aan de
schuldenaar worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien
de continuïteit van zijn onderneming wordt bedreigd door moeilijkheden die op min of
meer korte termijn kunnen leiden tot het ophouden van betalen. Dergelijk akkoord kan
alleen worden toegestaan indien de financiële toestand van de onderneming kan worden
gesaneerd en het economisch herstel ervan mogelijk lijkt4 (artikel 9 § 2 zelfde wet).
Artikel 15 van dezelfde wet bepaalt dat indien voldaan is aan de voorwaarden hiervoor
gesteld en er geen sprake is van kennelijke kwade trouw, de rechtbank op grond van een
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel of
gedeeltelijk kan worden gehandhaafd, en de voorlopige opschorting van betaling toekent
voor een observatieperiode die niet langer mag zijn dan zes maanden.
Wanneer de schuldenaar niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van
het akkoord kan de rechtbank, te allen tijde de beëindiging van de voorlopige opschorting
bevelen. In hetzelfde vonnis kan de rechtbank het faillissement uitspreken (artikel 24
zelfde wet). Het herroepen van de opschorting heeft geen gevolg op de overdracht van de
onderneming5 dewelke is tot stand gebracht (artikel 43 wet op het gerechtelijk akkoord).
Volgens de faillissementswet (van 8 augustus 1997 – artikel 2) bevindt de koopman die
op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt is, zich in staat
van faillissement. Wanneer er ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig
aangeven dat de betalingen voor de datum van uitspraak van het vonnis, hebben
opgehouden, kan het tijdstip van faillissement door de rechtbank ten hoogste zes maanden
voor datum van het vonnis gesteld worden (artikel 12 zelfde wet).
De rechtsvragen zijn:
– Kleeft er gezag van gewijsde aan het vonnis houdende voorlopige opschorting van
betaling ? Zo ja, in welke mate.
– Indien het faillissement wordt uitgesproken met als datum deze van neerleggen
van het verzoekschrift tot opschorting van betaling (dewelke door de rechtbank werd
ingewilligd), moet het faillissementsvonnis dan niet aanzien worden als een
hervorming buiten de regels van de gewone rechtsmiddelen ?
1. het gezag van gewijsde van een voorlopige beslissing6.
Artikel 23 Ger. W. bepaalt dat het gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder
uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt, waarbij vereist
wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat
ze tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is
gedaan.
Herhaaldelijk heeft Uw Hof gepreciseerd dat voorlopige maatregelen geen gezag van
gewijsde hebben ten aanzien van de beslissing dewelke door de rechtbank later ten gronde
zal getroffen worden7.
4 Voor een voorbeeld: Brussel 10 december 1998, T.B.H. 1999, 134, noot VAN BUGGENHOUT.
5 M. DE NEF, « Le transfert d’entreprise dans la nouvelle loi sur le concordat judiciaire: que recouvre
le voile? », Exp. Compt. 1998, 15, nr. 31.
6 S. BEERNAERT, “Algemene principes van het civiele kort geding”, R.W. 2001-2002, 1341.
7 Cass. 3 januari 1992, A.C. 1991-92, 390 met verwijzingen naar: Cass. 22 oktober 1981, A.R.nr.
6414, (A.C. 1981-82, nr. 134); Cass. 28 november 1986, A.R. nr. 4976, (A.C. 1986-87, nr. 195); A.
FETTWEIS, Manuel de procédure civile, nr. 364. ook: Cass. 8 november 1991, A.C. 1991-92, 228 met
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Bij arrest van 31 juli 20018 besliste Uw Hof dat een arrest van de Raad van State de
tenuitvoerlegging van de maatregel tot verwijdering van het grondgebied slechts
voorlopig belet totdat uitspraak is gedaan over de vordering tot schorsing van de
regularisatieweigerende beslissing, dat dienvolgens de kamer van inbeschuldigingstelling
het gezag van gewijsde van dat arrest niet miskent wanneer ze de wettigheid van het
koninklijk uitzettingsbesluit en het ministerieel besluit tot terbeschikkingstelling van de
regering vaststelt.
Bij gewijzigde omstandigheden inzake levensonderhoud heeft Uw Hof9 inzonderheid
het volgende overwogen:
“Overwegende dat uit de artikelen 23 tot 26 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het
gezag van gewijsde als zodanig niet wettig kan worden ontzegd aan een door de rechter
over een geschilpunt gewezen eindbeslissing, op de enkele grond dat na de uitspraak nieuwe feitelijke gegevens van overwegend belang zijn ontstaan of dat gebleken is dat, op het
tijdstip van de uitspraak, reeds relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken bestonden
welke door de procespartijen of althans door een van hen niet aan de rechter zijn kunnen
worden voorgelegd;
Overwegende inzonderheid dat de door de wet geschapen mogelijkheid om rechterlijke
beslissingen te herzien die inzake levensonderhoud of uitkering na echtscheiding zijn
gewezen, op grond van nieuwe of gewijzigde omstandigheden, niet berust op de
relativiteit van het gezag van het rechterlijk gewijsde zoals dit in de artikelen 23 tot 27
van het Gerechtelijk Wetboek is omschreven, maar op de regels van specifieke
wetsbepalingen, zoals de artikelen 209 en 301, alinea 3, van het Burgerlijk Wetboek, 584
en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel, in zoverre het ter zake de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk
Wetboek als geschonden wetsbepalingen aanwijst, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel, in zoverre het schending van artikel 28 van het
Gerechtelijk Wetboek aanvoert, eveneens niet ontvankelijk is, aangezien bedoelde
wetsbepaling ter zake geen toepassing vindt; (...)”
Dit arrest is relevant voor de beslechting van huidig geschil vermits artikel 24 van de
wet van 17 juli 1997 evenzo een uitdrukkelijke wetsbepaling uitmaakt die het herzien van
de voorlopige opschorting voorziet. De wetgever zelf heeft dienvolgens voorzien dat de
voorlopige opschorting - toegestaan gedurende een observatieperiode-, moet geëvalueerd
worden en zo nodig moet herzien worden. De wetgever voorziet bovendien expliciet de
mogelijkheid tot faillietverklaring als mogelijke nieuwe maatregel.
Inzake het gerechtelijk akkoord wordt dus een rechterlijke beslissing getroffen dewelke
van voorlopige aard is en dewelke, hetzij kan herzien worden, hetzij aanleiding kan geven
tot een beslissing ten gronde dewelke niet verenigbaar is met de eerste beslissing. Nu de
wetgever uitdrukkelijk heeft gewild dat sommige toestanden voor herziening vatbaar zijn,
verwijzing naar J.GERLO, “Gezag van gewijsde, nieuwe feiten en wijziging van onderhoudsuitkering”,
R.W., 1991-1992, 1388; Zie Cass. 28 september 1978 (A.C. 1979, 131 en Rev. Trim. Dr. Fam., 1978,
337 met noot RENCHON); Cass. 9 mei 1985, A.R. nr. 7291 (A.C. 1984-85, nr. 541). Voor een aantal beslissingen van de feitenrechters in dezelfde zin: Luik 4 december 1997, J.L.M.B. 1998, 33; Rev. Expert 1998, nr. 150, 27, noot S.B., 32; Luik 2 mei 1985, Jur. Liège 1985, 484; Gent 20 oktober 1998,
A.J.T. 1999-00, 46; Brussel 14 januari 1993, J.L.M.B. 1995, 1285; Brussel 21 september 1983, Brussel 31 augustus 1983, Kph. Brussel 2 september 1983, J.T. 1984, 212, noot F. T'KINT; Brussel 24 september 1985, Pas. 1985, II, 180; Brussel 28 februari 1986, J.T. 1987, 179; Brussel 3 juni 1986, Rev.
dr. comm. b. 1987, 347; R. v. St. 27 april 1992, R.A.C.E. 1992, nr. 39233 ; Rtb. Luik 27 juni 1985,
Jur. Liège 1986, 143; Rtb. Brussel, 24 februari 1981, J.T. 1982, 429.
8 Nog niet gepubliceerd – consultatie via Internet; Zie ook: Cass. 9 januari 1997, A.C. 1997, 20 en
Cass. 8 februari 1991, A.C. 1990-91, 617.
9 Cass. 8 november 1991, A.C. 1991-92, 228.
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kan er geen gezag van gewijsde kleven aan de voorlopige beslissing.
2. mogelijkheden tot beëindiging van de voorlopige opschorting10 en het in aanmerking
nemen van nieuwe elementen
De vraag stelt zich of de rechter die een afwijkende beslissing ten gronde of na
herziening neemt, al dan niet in zijn mogelijkheden tot afwijken beperkt is door de
noodzaak tot voorleggen van nieuwe of gewijzigde omstandigheden, dan wel of het
vermelden van elementen dewelke bij een summier onderzoek niet gekend waren of niet
onderzocht werden, volstaat.
De rechter dewelke zou vaststellen dat alle elementen ongewijzigd zijn gebleven en die
desondanks toch een andere beslissing treft, miskent wel het gezag van gewijsde hoe
beperkt dit ook zou zijn, tenzij hij aantoont dat een grondig onderzoek van de criteria tot
een andere gevolgtrekking leidt dan de oppervlakkige beoordeling. De kort geding rechter
bijvoorbeeld beoordeelt de toestand prima facie en zonder zich te bekommeren om de
grond van de zaak. De bodemrechter die per hypothese over geen enkel bijkomend
element of dossierstuk zou beschikken dan deze waarover de kort geding rechter heeft
beschikt, kan nochtans een andere beslissing ten gronde nemen om reden dat hij een
grondig onderzoek aan de zaak kan wijden en niet meer gebonden is door de dringende
prima facie beoordeling. Het nieuwe element is dan het wegvallen van de tijdsdruk en het
daadwerkelijk onderzoek van de rechten van partijen11.
Inzake het gerechtelijk akkoord stelt de wetgever dat de rechter de voorlopige
opschorting van betaling ongedaan kan maken, zelfs het faillissement kan uitspreken
(ambtshalve) “wanneer de schuldenaar niet meer voldoet aan de voorwaarden…”.
De wetgever vraagt dus een inhoudelijk onderzoek waarbij de rechter enkel dan een
andere beslissing kan treffen (herziening of faillissement) indien de schuldenaar “niet
meer” voldoet. Deze tekst zou bij letterlijke uitlegging kunnen laten verstaan dat, indien
de schuldenaar na grondig onderzoek blijk geeft dat hij eigenlijk nooit heeft voldaan aan
de vereisten, de maatregel van herziening niet zou kunnen genomen worden.
De artikelen 24 en 15, §1 van de wet van 17 juli 1999 moeten evenwel samen gelezen
worden en zo uitgelegd worden dat de rechter de mogelijkheid heeft op elk ogenblik de
voorlopige opschorting aan te passen, hetzij door de proefperiode te verlengen, hetzij door
de commissaris door een andere te vervangen, hetzij bepalen dat de schuldenaar wel
daden van bestuur mag verrichten zonder machtiging van de commissaris inzake
opschorting.
De meest fundamentele aanpassing bestaat in het beëindigen van de voorlopige
opschorting en dit desgevallend door uitspreken van het faillissement (artikel 24 van de
wet van 17 juli 1997). De rechtbank zal enerzijds moeten overwegen dat de vereisten voor
het gerechtelijk akkoord niet vervuld zijn. Indien de rechtbank besluit tot het faillissement
zal zij anderzijds moeten nagaan of aan de vereisten van deze wet is voldaan12.
10 J. WINDEY, « Bilan de trois années d’application de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat
judiciaire », T.B.H. 2002, 5-28.
11 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, 84, nr. 116. De auteur beklemtoont dat de rechter op korte termijn een voorlopige beoordeling maakt, slechts indien de onderneming reeds een tijd gevolgd werd door de rechtbank van koophandel inzake handelsonderzoeken,
beschikt de rechtbank over meer elementen om de kansen op slagen van het voorlopig opschorten
van de betalingen degelijk in te schatten. In dezelfde zin: P H. COLLE, “De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”, T.B.H. 1998, 71, in het bijzonder 74 nummer 15 : “De voorlopige
opschorting wordt toegekend wanneer de rechtbank binnen de korte termijn van vijftien dagen er op
het eerste gezicht van overtuigd is dat de grondvoorwaarden van het gerechtelijk akkoord vervuld
zijn of geen ernstige redenen bestaan om hieraan te twijfelen.”
12 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, 109, nrs. 166 tot 169. –
voor interpretatie van de wettekst: Cass. 27 april 1999, Pas. 1999, I, 585; R. Cass. 2000, 78, noot A.
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Bij het beoordelen of de voorlopige opschorting in een definitieve opschorting moet
worden omgezet, beschikt de rechtbank over appreciatiebevoegdheid. Zij doet op dat
ogenblik een nauwgezet onderzoek van de criteria om een definitief gerechtelijk akkoord
toe te staan, zij gaat na in welke mate de schuldenaar nog voldoet aan de voorwaarden, zij
beslist soeverein of zij al dan niet het akkoord toestaat, dan wel de voorlopige opschorting
beëindigt door een faillissement13.
Uit de lezing van het bestreden arrest blijkt dat de betwisting omtrent het gezag van
gewijsde zoals deze aan het hof van beroep was voorgelegd, betrekking had op de vraag
of het vonnis van 10 februari 2000 waarbij de commissaris inzake opschorting machtiging
bekwam om een deel van de onderneming over te dragen gezag van gewijsde had ten
opzichte van de beslissing van 15 maart 2000 van de rechtbank van koophandel. Het hof
van beroep stelt dat het vonnis van 10 februari 2000 niet tussen dezelfde partijen is
gewezen omtrent hetzelfde geschilpunt, zodat de vraag niet aan de orde is.
De bestreden beslissing zet uitvoerig uiteen welke de nieuwe elementen zijn die moeten
aantonen dat de schuldenaar niet (meer) voldoet aan de vereisten van artikel 9 van de wet
van 17 juli 199714.
Wanneer de feitenrechter op grond van nieuwe elementen tot het besluit komt dat een
andere maatregel zich opdringt, dan beslist hij rechtmatig (dit is : binnen de grenzen van
artikel 24 van de wet van 17 juli 1997) tot herroepen van de voorlopige opschorting en
integendeel tot faillissement (voor zover voldaan is aan de vereisten van artikel 2 van de
wet van 8 augustus 1997).
De kern van de discussie betreft de datum waarop de rechtbank de staking van betaling
heeft vastgesteld, met name de datum van neerleggen van het verzoekschrift tot bekomen
van de voorlopige opschorting van betaling. De rechter beoordeelt vrij het tijdstip van
staking van de betalingen (binnen de maximumgrens van zes maand voor het vonnis –
artikel 12, 6de lid wet van 8 augustus 1997). Mits de rechter motiveert waarom hij deze
datum heeft bepaald op 16 september 1999, is zijn beslissing dienvolgens naar recht
verantwoord. Het zijn precies de hiervoor vernoemde beschouwingen die het hof van
beroep ertoe brengen te stellen dat de tijdelijke staking van betaling, na onderzoek, een
definitieve staking van betalingen bleek te zijn, waarbij tevens wordt vastgesteld dat
voldaan werd aan de vereisten om het faillissement uit te spreken met effect vanaf
dezelfde datum15.
III. Bespreking van het enig middel tot cassatie.
III.1. Het eerste onderdeel voert aan dat het gezag van gewijsde van het vonnis van 23
september 199916, dat de voorlopige opschorting had toegestaan, geschonden wordt door
het vonnis van 15 maart 2000 waarbij de voorlopige opschorting ongedaan wordt gemaakt
en integendeel het faillissement wordt uitgesproken met als datum van staking der
betalingen de datum van 16 september 1999 (datum van neerlegging van het
verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord).
Het middel gaat er van uit dat nu de rechtbank op een welbepaalde datum (23
september 1999) vaststelt dat aan de vereisten van artikel 9 van de wet van 17 juli 1997 is
voldaan, het gezag van gewijsde dat kleeft aan de redenen waarop deze beslissing steunt,
zich verzet tegen het nemen van een andersluidende beslissing.
VANDEPLAS; Cass. 16 november 1999, Pas. 1999, I, 1508.
13 PH. COLLE, “De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”, T.B.H. 1998, 75, nr. 27
en 28.
14 Zie: 9de blad nummer 2.3 uit het bestreden arrest.
15 vgl. Kph. Gent 10 januari 2000, R.W. 2000-2001, 699.
16 In het bestreden arrest en in het verzoekschrift tot cassatie worden nu eens de datum van 22 september dan eens de datum van 23 september 1999 vermeld.
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Dit onderdeel van het middel faalt naar het recht: de beslissing van 23 september 1999
is een voorlopige beslissing gesteund op een prima facie onderzoek en gesteund op de
elementen dewelke de rechtbank op dat ogenblik ter beschikking heeft. De beslissing van
15 maart 2000 is een beslissing na grondig onderzoek van de bundel en rekening houdend
met de inmiddels beschikbare feitengegevens. Nu de wet van 17 juli 1997 uitdrukkelijk
voorziet in een eigen regeling van herziening en herroeping ten allen tijde van de
voorlopige beslissingen, kan het wijzigen van de oorspronkelijke beslissing (voor zover
de wettelijke formaliteiten hiertoe werden nageleefd – hetgeen niet het voorwerp van de
voorziening uitmaakt) niet aanzien worden als een nieuwe beslissing dewelke de eerste
ongedaan zou maken met miskennen van de regels inzake de gewone rechtsmiddelen.
Dat de rechtbank van koophandel op datum van haar vonnis waarbij de voorlopige
opschorting werd toegestaan, van oordeel was dat de schuldenaar aan de voorwaarden van
de wet van 17 juli 1997 voldeed, staat buiten kijf. Dat de rechtbank op 15 maart 2000 van
oordeel is dat bij nader toezien toch niet aan deze vereisten is voldaan, staat evenzo vast.
Deze twee beslissingen zijn wettelijk mogelijk mits gemotiveerd in functie, hetzij van
gewijzigde omstandigheden, hetzij van een nader onderzoek.
Artikel 15 § 1 van de wet van 17 juli 1997 stelt uitdrukkelijk dat de rechtbank over het
verzoek oordeelt “op grond van een voorlopige beoordeling”. Aan een voorlopige
beoordeling kleeft geen gezag van gewijsde indien de rechter wanneer hij een definitieve
beslissing neemt, aangeeft om welke redenen deze definitieve beslissing er anders uitziet
dan de voorlopige beslissing. Het is precies een karakteristiek van de voorlopige
beslissing getroffen binnen een zeer kort tijdsbestek, dat zij vatbaar is voor herziening ten
allen tijde.
III.2. Het tweede onderdeel voert de schending aan van artikel 24 van de wet van 17
juli 1997 stellende dat dit artikel geen terugwerkende kracht voorziet voor het geval van
beëindigen van de voorlopige opschorting en in tegendeel de voorlopige beslissing blijft
voortbestaan tot op de datum dat een definitieve beslissing wordt getroffen.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag nu het berust op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest.
Het bestreden arrest stelt immers niet dat terugwerkende kracht wordt verleend aan de
maatregel tot beëindiging van de voorlopige opschorting. Wanneer de feitenrechter
oordeelt dat de voorlopige opschorting dient beëindigd te worden, dan geeft hij de
redenen hiervoor weer. Wanneer dezelfde rechter oordeelt dat de schuldenaar zich in staat
van staking van betaling bevindt en er reden is om ambtshalve het faillissement uit te
spreken, dan toetst de rechtbank de feiten aan de wettelijke criteria van artikel 2 van de
wet van 8 augustus 1997. Wanneer de rechtbank tenslotte de datum van staking van
betalingen maximaal zes maand voor de datum van het vonnis van faillissement vaststelt,
en zij motiveert deze beslissing, dan handelt zij conform de regel van artikel 12 laatste lid
van de faillissementswet.
Met andere woorden de omstandigheid dat in concreto de datum van faillissement
samenvalt met de datum van neerleggen van het verzoekschrift tot bekomen van het
gerechtelijk akkoord, is niet het gevolg van een toepassing van artikel 24 van de wet van
17 juli 1997 (dat het voorlopige karakter van de maatregel zou miskennen), maar
integendeel het gevolg van de toepassing van artikel 12 van de wet van 8 augustus 1997,
hetwelk artikel uitdrukkelijk deze terugwerkende kracht toestaat.
III.3. Het derde onderdeel betreft de beweerde tegenstrijdigheid tussen de toepassing
van artikel 15 § 1 van de wet van 17 juli 1997 en artikel 12 van de wet van 8 augustus
1997.
Ook dit onderdeel kan niet worden aangenomen. De beoordeling in het kader van
artikel 15 § 1 is immers een prima facie beoordeling, waarbij enkel kan vastgesteld
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worden dat de schuldenaar bij deze voorlopige beoordeling de indruk geeft dat hij slechts
tijdelijk in de onmogelijkheid vertoeft zijn schulden te voldoen. Bij het vonnis dat een
einde stelt aan deze voorlopige opschorting kan de rechtbank integendeel tot het oordeel
kan komen dat de onmogelijkheid in wezen toch van blijvende aard is, zodat toch niet
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 9 van de wet van 17 juli 1997.
De rechtbank kon zodoende wel degelijk op haar voorlopige beslissing terugkomen
(cfr. supra).
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. C.01.0418.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 juni 2001 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens de voorziening als volgt worden samengevat :
Op 16 september 1999 legden de NV Constructiewerkhuizen G. Van Wijnsberghe en Cie, de NV Van Wijnsberghe Inox Construct en de NV V.W.V. Holding een verzoekschrift strekkende tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne neer.
De rechtbank van koophandel stond bij vonnis van 22 september 1999 de
voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op
22 maart 2000.
Bij vonnis van 22 december 1999 werd de commissaris inzake opschorting gemachtigd om de overdracht van de onderneming conform artikel 1 van de Wet
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord te verwezenlijken.
Op 21 februari 2000 legde de commissaris inzake opschorting een verzoekschrift tot beëindiging van de voorlopige opschorting met toepassing van artikel
24 van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord neer.
Bij vonnis van 15 maart 2000 beval de rechtbank de beëindiging van de voorlopige opschorting, zoals toegekend bij vonnis van 22 september 1999, en verklaarde de inmiddels in vereffening gestelde vennootschappen in staat van faillissement. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 16 september
1999, datum van neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot het verkrijgen
van een gerechtelijk akkoord.
De eiseressen stelden tegen dit vonnis hoger beroep in.
Bij arrest van 7 juni 2001 bevestigde het Hof van Beroep te Gent dit vonnis.
IV. Middel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 20, 23, 24, 25, 26, 28 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, 9, 15 en 24 van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk
akkoord;
- de artikelen 2 en 12 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent beveelt, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, bij het bestreden arrest de beëindiging van de voorlopige opschorting, zoals toegekend
bij vonnis van 22 september 1999, verklaart de eiseressen in staat van faillissement en bepaalt in toepassing van artikel 12 van de Faillissementswet de datum van staking van betaling door de gefailleerde vennootschappen voorlopig op 16 september 1999, na te hebben
overwogen :
"Het hof onderschrijft integraal het vonnis en verwijst partijen naar de overwegingen
van het vonnis, die het juist bevindt. Aanvullend laat het hof volgende overwegingen gelden.
(...)
Aan de voorwaarden om een handelsvennootschap in vereffening failliet te verklaren
was en blijft voldaan. Een eerste aanwijzing van staking van betaling en het wankelen van
het krediet van de vennootschappen volgende uit het verzoek tot het bekomen van het gerechtelijk akkoord, dat de vennootschappen Van Wijnsberghe op 16 september 1999 hebben neergelegd: '... de continuïteit van de onderneming van verzoekers bedreigd wordt'
(...). '... dat de uitvoering van dit (herstructurerings)plan evenwel omwille van de schorsing van de kredieten door de banken en de aan die schorsing verbonden rechtsgevolgen,
in het gedrang is gekomen ...'. De aandeelhouders tonen niet aan, dat zij nadien opnieuw
krediet genoten bij hun schuldeisers en de betaling konden verzekeren van een passief, dat
volgens aangiftes van schuldvorderingen sluit op een voorlopig totaal van 922.579.239
BEF. Integendeel, zij ontweken manifest de verdere behandeling van hun verzoek tot het
bekomen van een gerechtelijk akkoord, nadat de commissaris inzake opschorting een alarmerende kanttekening had gemaakt bij zijn vaststelling van een (door hem onderschat) gezamenlijk passief van 645.000.000 BEF: 'De vennootschappen komen in een onhoudbare
liquiditeitspositie'. Waar zij de procedure van het gerechtelijk akkoord niet hebben vervolgd, kwam een einde aan de voorlopige opschorting van betaling die de rechtbank hen
had toegestaan bij vonnis van 22 september 1999, zonder dat een oplossing voorhanden
was en is, die het hoofd kon en kan bieden aan de opnieuw eisbaar geworden schulden.
De voorlopige opschorting die bij vonnis van 23 september 1999 voor een voorgehouden tijdelijke staking van betaling werd verleend, bleek op 15 maart 2000 een duurzame
staking van betaling, zodat het aangewezen is de datum van de neerlegging van hun verzoekschrift tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord ook als datum van de staking
van betaling van de vennootschappen Van Wynsberghe te weerhouden".
Het arrest maakt zich de hiernavolgende overwegingen van de eerste rechter eigen :
"Volgens cijfers, door de schuldenaars verstrekt ter gelegenheid van de behandeling
van het voorstel tot overdracht van de onderneming, is hun likwiditeitspositie niet verslecht en zijn hun schulden niet aangegroeid sinds toekenning van de voorlopige opschorting. De staking van betaling, waarvan het bestaan hiervoren werd aangenomen om tot het
faillissement te kunnen besluiten, was derhalve reeds duurzaam op de datum van aanvraag
tot gerechtelijk akkoord door de schuldenaars, die luidens hun rekwest toen reeds geplaagd werden door diverse uitvoerende beslagen, zodat de rechtbank hierin afdoende objectieve en ernstige omstandigheden ziet in de zin van artikel 12 Faillissementswet om het
tijdstip te vervroegen tot 16 september 1999".
Grieven
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1. Eerste onderdeel
Het gezag van gewijsde verhindert dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.
Dit gezag van gewijsde geldt niet enkel voor hetgeen in een vonnis uitdrukkelijk is beslist over een geschilpunt, maar ook voor alles waarop met betrekking tot de betwisting
voor de rechter diens beslissing noodzakelijk, zij het impliciet, berust.
Het kleeft zodoende ook aan de redenen waarop de beslissing noodzakelijk steunt.
Blijkens artikel 15, §1, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord kent de rechtbank een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode die niet langer mag zijn dan zes maanden, indien is voldaan aan de voorwaarden,
gesteld in artikel 9, er geen sprake is van kennelijk kwade trouw en de rechtbank op grond
van een voorlopige beoordeling van oordeel is dat de continuïteit van de onderneming kan
worden gehandhaafd.
Artikel 9 van voornoemde wet stelt meer bepaald dat het gerechtelijk akkoord aan de
schuldenaar kan worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of
indien de continuïteit van zijn onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op
min of meer korte termijn kunnen leiden tot het ophouden te betalen.
Uit deze bepalingen volgt dat een voorlopige opschorting van betalingen slechts kan
worden toegekend door de rechter indien hij vaststelt dat de eventuele staking van betaling van tijdelijke aard is of dat de onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die
tot een ophouden te betalen zouden kunnen leiden.
De vaststelling dat aan voornoemde voorwaarde is voldaan, anders gezegd dat er op datum van het verzoek strekkende tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord geen sprake is van een definitieve staking van betaling, zal dan ook de noodzakelijke, het weze impliciete grondslag uitmaken van de beslissing tot toekenning van een voorlopige opschorting van betaling, waaraan derhalve, evenzeer als aan de beslissing tot opschorting van betaling voor een observatieperiode van zes maanden, gezag van gewijsde zal kleven.
In casu stond de Rechtbank van Koophandel te Veurne bij het vonnis van 22 september
1999 een voorlopige opschorting van betaling voor een observatieperiode toe, eindigend
op 22 maart 2000, nadat zij vaststelde dat aan de voorwaarden, gesteld in artikel 9 (grondvoorwaarden), 11 en 15 (toekenningsvoorwaarden), was voldaan en dat de eiseressen in
de voorwaarden verkeerden om een voorlopige opschorting van betaling te verkrijgen.
De rechtbank aanvaardde zodoende bij voornoemd vonnis dat de eiseressen op dat
ogenblik, zijnde dat van de neerlegging van het verzoek tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord, slechts tijdelijk hun schulden niet konden voldoen dan wel door moeilijkheden bedreigd werden die naderhand tot een staking van betaling zouden kunnen leiden.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat onder meer met overname van de redenen van
de eerste rechter beslist dat de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord moet worden weerhouden als datum van definitieve
staking van betaling, het gezag van rechterlijk gewijsde, dat kleeft aan voornoemde beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Veurne van 22 september 1999, evenals aan de
redenen die daarvan de noodzakelijke grondslag vormen, miskent (schending van de artikelen 23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)
3. Derde onderdeel
Enerzijds bevindt blijkens artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 de
koopman die op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en wiens krediet geschokt
is, zich in staat van faillissement.
Uit artikel 12 van voornoemde wet volgt dat de gefailleerde geacht wordt op te houden
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te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring of vanaf de dag van zijn overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is uitgesproken, met dien verstande dat dit tijdtip door de
rechtbank alleen mag worden vervroegd wanneer ernstige en objectieve omstandigheden
ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis hebben opgehouden.
Bedoeld wordt evenwel een duurzaam ophouden te betalen.
Anderzijds (stelt) artikel 15, §1, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord dat de rechtbank een voorlopige opschorting van betaling kan toekennen voor
een observatieperiode die niet langer mag zijn dan zes maanden, indien is voldaan aan de
voorwaarden, gesteld in artikel 9, er geen sprake is van kennelijk kwade trouw en de
rechtbank op grond van een voorlopige beoordeling van oordeel is dat de continuïteit van
de onderneming kan worden gehandhaafd.
Artikel 9 van deze wet stelt meer bepaald dat het gerechtelijk akkoord aan de schuldenaar kan worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of indien de
continuïteit van zijn onderneming bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer
korte termijn kunnen leiden tot het ophouden te betalen.
Blijkens deze laatste bepaling kan een voorlopige opschorting van betalingen slechts
worden toegekend door de rechter indien hij vaststelt dat de eventuele staking van betaling slechts van tijdelijke aard is of dat de continuïteit van de onderneming bedreigd wordt
door moeilijkheden die tot een ophouden te betalen zouden kunnen leiden.
Uit het voorgaande volgt dat de rechter die beslist in te gaan op een verzoek tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord en een voorlopige opschorting van betaling toekent
noodzakelijk voorafgaandelijk heeft vastgesteld dat het ophouden te betalen op het ogenblik van het neerleggen van het verzoek tot het verkrijgen van het gerechtelijk akkoord
slechts van tijdelijke aard is dan wel dat de continuïteit van de onderneming bedreigd
wordt door moeilijkheden die dreigen te leiden tot een ophouden te betalen.
Het faillissement zal naderhand dan ook slechts kunnen worden uitgesproken voorzover
in het vonnis van faillietverklaring vastgesteld wordt dat deze tijdelijke staking van betaling zich in een definitieve staking van betaling omgezet heeft zonder dat evenwel de datum van die definitieve staking van betaling zal kunnen worden teruggebracht tot op een
tijdstip voorafgaand aan de gebeurtenissen die van die voorlopige staking van betaling een
definitieve gemaakt hebben.
Hieruit volgt dat het hof van beroep dat in navolging van de eerste rechter oordeelt dat
datum van staking van betaling te kunnen terugbrengen tot op datum van het neerleggen
van het verzoek tot het verkrijgen van het gerechtelijk akkoord, en derhalve tot op een
ogenblik voorafgaand aan dat van de beslissing waarbij het verzoek tot het bekomen van
een gerechtelijk akkoord door de rechtbank van koophandel werd toegestaan, onder meer
omdat zou zijn gebleken dat op voornoemd ogenblik een tijdelijke staking van betaling
werd "voorgehouden", uitspraak doet met miskenning van de voorwaarden tot het verlenen van een gerechtelijk akkoord (schending van de artikelen 7 en 15, §1, van de Wet van
17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord) en niet wettig kon besluiten de datum
van staking van betaling op de datum van neerlegging van het verzoek tot het bekomen
van het gerechtelijk akkoord, waarop door de rechtbank van koophandel werd ingegaan
bij vonnis van 22 september 1999, te bepalen (schending van de artikelen 2 en 12 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet aangeeft hoe en waardoor het arrest artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

Nr. 23 - 10.1.03

HOF VAN CASSATIE

111

Dat het onderdeel in zoverre het schending aanvoert van deze wetsbepaling,
onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige, dat, krachtens artikel 23 van het Gerechtelijk
Wetboek, het gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot
hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt;
Dat een vonnis waarbij een voorlopige opschorting op grond van artikel 15
van de wet op het gerechtelijk akkoord wordt toegekend, een beslissing is waarbij aan de schuldenaar een tijdelijke bescherming wordt geboden op grond, in het
bijzonder, van een voorlopige beoordeling van de continuïteit van de onderneming, maar geen beslissing is waarbij uitspraak wordt gedaan over de vraag of
een schuldenaar duurzaam heeft opgehouden te betalen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 15, §1, eerste lid, van de Wet van 17 juli
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de rechtbank een voorlopige opschorting van betaling toekent voor een observatieperiode die niet langer mag zijn dan
zes maanden, indien voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 9 van dezelfde wet, er geen sprake is van kennelijke kwade trouw en zij op grond van een
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel
of gedeeltelijk kan worden gehandhaafd;
Dat, overeenkomstig artikel 20 van voormelde wet, de rechtbank op elk ogenblik tijdens de observatieperiode zijn beslissing genomen op grond van voormeld
artikel 15, §1, kan wijzigen, op verzoek van ieder belanghebbende;
Dat, krachtens artikel 24, eerste lid, van voormelde wet, wanneer de schuldenaar niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het akkoord,
de rechtbank, op verzoek van de schuldenaar of van de commissaris inzake opschorting of op dagvaarding van het openbaar ministerie of van iedere andere belanghebbende, te allen tijde de beëindiging van de voorlopige opschorting kan
bevelen, na de schuldenaar te hebben gehoord; dat, krachtens het tweede lid van
voormelde wetsbepaling, de rechtbank in hetzelfde vonnis het faillissement van
de schuldenaar kan uitspreken na hem in het bijzonder te hebben gehoord over
de faillissementsvoorwaarden;
Overwegende dat, krachtens artikel 12 van de Faillissementswet, de gefailleerde geacht wordt op te houden te betalen vanaf het vonnis van faillietverklaring,
en dat dit tijdstip door de rechtbank alleen mag worden vervroegd, in beginsel tot
zes maanden voor het vonnis van faillietverklaring, wanneer ernstige en objectieve omstandigheden ondubbelzinnig aangeven dat de betalingen voor het vonnis
hebben opgehouden;
Dat die bepaling aan de rechtbank de beoordeling over laat van de ernstige en
objectieve omstandigheden die door de wet vereist zijn;
Dat de beoordeling gedaan door de rechtbank over het toestaan van de voorlopige opschorting, niet belet dat de rechtbank, bij het beoordelen van de faillissementsvoorwaarden zou beslissen op feitelijke gronden dat er in werkelijkheid
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reeds een duurzame staking van betaling was op het ogenblik dat het akkoord
werd aangevraagd;
Overwegende dat de appèlrechters, zonder schending van de in het onderdeel
aangewezen wetsbepalingen, onderzoeken op welk tijdstip voldaan was aan de
voorwaarden van het faillissement en dit tijdstip op grond van een feitelijke beoordeling bepalen op de dag dat de akkoordaanvraag werd ingediend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
10 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger, Verbist en De Bruyn.

Nr. 24
1° KAMER - 10 januari 2003

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER - GERECHTELIJKE VERDELING - ECHTSCHEIDING AANSTELLING NOTARIS - OPDRACHT - INVENTARIS VAN DE HUWGEMEENSCHAP - HOGER BEROEP DEVOLUTIEVE KRACHT - GEVOLG.
2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - HOGER BEROEP DEVOLUTIEVE KRACHT - MISKENNING - VERWIJZING NAAR HETZELFDE GERECHT, ANDERS
SAMENGESTELD.
1º Nu de opdracht die de rechter geeft aan een notaris om een inventaris van de
huwelijksgemeenschap op te stellen in het kader van een gerechtelijke verdeling na
echtscheiding, geen onderzoeksmaatregel uitmaakt in de zin van artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, mocht het hof van beroep, waarbij het geschil zelf
aanhangig is door het onbeperkt hoger beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste
rechter, na bevestiging van die beslissing1. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)
2º Wanneer het Hof van Cassatie het bestreden arrest van het hof van beroep vernietigt
wegens schending van de devolutieve kracht van het hoger beroep, nu dat hof de zaak
naar de eerste rechter had verwezen zonder een onderzoeksmaatregel te bevestigen,
verwijst het de zaak naar hetzelfde hof, anders samengesteld. (Art. 1110 Ger.W.)
(V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0546.N)
1 Cass., 8 juni 2000, A.R. C.96.0168.N, A.C. 2000, nr. 350; Cass., 19 dec. 1991, A.C. 1990-91, nr.
216.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 19, 1072, 1175, 1183, 1207, 1209, 1210, 1212,
1219 en 1223 van hetzelfde wetboek;
- voor zoveel als nodig het algemeen rechtsbeginsel inzake de devolutieve werking van
het hoger beroep.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van de eiseres toelaatbaar, maar wijst het
af als niet gegrond, bevestigt het vonnis a quo van 26 oktober 2000 waarbij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Kortrijk de echtscheiding tussen de partijen uitspreekt, beveelt de
gerechtelijke vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen dat bestaat tussen de
partijen, verwijst de partijen hiervoor naar notaris D.V.H. met standplaats te Kortrijk-Aalbeke, met als opdracht o.m. conform artikel 1212 van het Gerechtelijk Wetboek in de eerste plaats over te gaan tot het opstellen van een inventaris die gepaard gaat met een eedaflegging, wijst bovendien notaris A.D., met standplaats te Kortrijk-Bellegem aan, die gelast wordt de niet-verschijnende of weigerende partij te vertegenwoordigen en in hun
plaats de akten en de processen-verbaal te tekenen en die bevoegd is om de toewijzingen
en andere schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren te ontvangen, kwijting te geven
met of zonder indeplaatsstelling en tengevolge van deze betalingen opheffing te verlenen
van elke inschrijving die is of moeten worden genomen en van elke overschrijving van
bevel en beslag, alsmede van elk verzet indien daartoe grond bestaat en waarbij de rechtbank de behandeling van de zaak betreffende de nevenvordering tot het verkrijgen van
een persoonlijk onderhoudsgeld uitgaande van de eiseres voorlopig uitstelt tot dat de boedelnotaris de inventaris heeft opgemaakt, de debatten ambtshalve heropent en de kosten
aanhoudt. Het hof van beroep verwijst de zaak desbetreffend terug naar de eerste rechter
en dat o.m. op de volgende gronden :
"Het komt passend voor, zoals de eerste rechter deed, (minstens) de notariële inventaris
van de huwgemeenschap af te wachten, alvorens te oordelen over het opleggen van een
(provisionele) uitkering, desgevallend na nog meerdere onderzoeksmaatregelen. Het
noodgedwongen afwachten van de notariële inventaris, ter zake onderdeel van de bevolen
werkzaamheden van vereffening-verdeling, dient als een onderzoeksmaatregel te worden
gekwalificeerd. In de gegeven omstandigheden moet het vonnis worden bevestigd zodat,
overeenkomstig artikel 1068 Ger. W., de zaak wat dit betreft opnieuw naar de eerste rechter moet worden verwezen."
Grieven
Krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, maakt het hoger beroep tegen
een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
maakt bij de rechter in hoger beroep. Deze verwijst de zaak alleen naar de eerste rechter
indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatre-
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gel bevestigt.
Door het hoger beroep gaat derhalve in beginsel het geschil op de rechters in beroep
over met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen.
Door het onbeperkt hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van 26 oktober 2000 van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk werd het geschil in zijn geheel voor het hof
van beroep gebracht, dat verplicht was daarover uitspraak te doen met inbegrip van de
nog niet-beslechte geschilpunten.
De beslissing waarbij de eerste rechter in het kader van een afrekening-vereffening van
het huwelijksvermogen na echtscheiding één of meer notarissen aanwees met als opdracht
o.m. overeenkomstig artikel 1212 van het Gerechtelijk Wetboek over te gaan tot het opstellen van een inventaris, is geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
De notaris aan wie de zaak, zoals te dezen, door de rechtbank is verzonden, treedt niet
op als deskundige, doch vervult een specifiek taak die de taak van een deskundige overstijgt.
Het bestreden arrest bevestigt derhalve geen door de rechtbank bevolen onderzoeksmaatregel.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door in het bestreden arrest de zaak terug naar de
eerste rechter te verwijzen, hoewel het geen onderzoeksmaatregel bevestigt, de devolutieve kracht van het hoger beroep miskent (schending van de artikelen 1068, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 19, 1072,
1175, 1183, 1207, 1209, 1210, 1212, 1219 en 1223 van hetzelfde wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel inzake de devolutieve kracht van het hoger beroep).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep; dat deze de zaak alleen
verwijst naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt;
Dat de opdracht die de rechter geeft aan een notaris om een inventaris van de
huwelijksgemeenschap op te stellen in het kader van een gerechtelijke verdeling,
geen onderzoeksmaatregel uitmaakt;
Dat de notaris aan wie de zaak door de rechtbank is verzonden, niet optreedt
als een deskundige maar een specifieke taak vervult die de taak van een deskundige overstijgt;
Dat die rechter evenmin een onderzoeksmaatregel beveelt doordat hij beslist
dat de bevolen inventaris moet worden afgewacht alvorens te oordelen over het
opleggen van een provisionele uitkering na echtscheiding en ook al maakt hij
voorbehoud voor nog meerdere toekomstige maar nog niet bevolen onderzoeksmaatregelen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het passend voorkomt, "zoals de eerste rechter deed, (minstens) de notariële
inventaris van de huw(elijks)gemeenschap af te wachten, alvorens te oordelen
over het opleggen van een (provisionele) uitkering, desgevallend na nog meerdere onderzoeksmaatregelen";
2. het noodgedwongen afwachten van de notariële inventaris, ter zake onder-
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deel van de bevolen werkzaamheden van vereffening en verdeling, als een onderzoeksmaatregel dient te worden gekwalificeerd;
3. in de gegeven omstandigheden het vonnis dient te worden bevestigd, zodat,
overeenkomstig artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak, wat dit betreft, opnieuw naar de eerste rechter moet worden verwezen;
Dat het arrest aldus artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak voor de beoordeling van
de door eiseres gevorderde uitkering, minstens provisioneel, na echtscheiding terug verwijst naar de eerste rechter, en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, anders samengesteld.
10 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 25
1° KAMER - 10 januari 2003

1º LEVENSONDERHOUD - BIJDRAGE DOOR DE OUDER VERSCHULDIGD
AAN DE ANDERE OUDER VOOR HET ONDERHOUD VAN HUN KINDEREN VASTSTELLING NAAR EVENREDIGHEID VAN HUN MIDDELEN - KOSTEN VAN HUISVESTING IMPLICATIES.
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - OPDRACHT VAN DE
RECHTER - VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING HOGER BEROEP - VORDERING TOT TERUGGAVE VAN DE IN UITVOERING VAN HET BESTREDEN VONNIS
BETAALDE SOMMEN - HERVORMING VAN HET BESTREDEN VONNIS - MOTIVERING.
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BESLISSING IN HOGER BEROEP - HERVORMING OF VERNIETIGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING DRAAGWIJDTE.
1º De rechter, die de alimentatiebijdrage bepaalt die een ouder verschuldigd is aan de
andere ouder voor het onderhoud van hun kinderen en daarbij uitgaat van coëfficiënten
die de kosten van dit onderhoud aangeven, rekening gehouden met het aandeel van de
kinderen en de ouders in de huur of de hypothecaire lening voor de woning, moet de
bijdrage van elk der echtgenoten bepalen naar evenredigheid van de middelen van de
ouders; wanneer blijkt dat de beide ouders niet naar evenredigheid bijdragen in de
kosten van woning, van de huur of de hypothecaire lening van de woning, moeten die
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kosten bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage in aanmerking worden genomen1. (Art.
203, §1, eerste lid B.W.; Art. 303, voor de opheffing ervan bij art. 4 wet 13 april 95 B.W.)2
2º en 3° De beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter teniet doet of
hervormt, houdt de titel tot terugvordering in van hetgeen ter uitvoering van die beslissing
van de eerste rechter werd betaald, wat impliceert dat de beslissing in hoger beroep niet
uitdrukkelijk dient te vermelden dat eiser gerechtigd is op teruggave van de in uitvoering
van het bestreden vonnis teveel betaalde sommen, ook al had hij zulks formeel
gevorderd3.
(D. T. G.)

ARREST

(A.R. C.01.0579.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 mei 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
Het vonnis is op verwijzing gewezen na een arrest van dit Hof van 10 december 1998.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, §1(zowel in de versie voor als na de vervanging ervan bij artikel 2
van de wet van 13 april 1995), 203bis, 208, 213, 221, 223 en 303 (voor de opheffing ervan door artikel 4 van de wet van 13 april 1995) van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren in het bestreden vonnis het door eiser ingestelde hoger beroep gedeeltelijk gegrond en veroordelen eiser tot betaling van een onderhoudsbijdrage
voor het jaar 1995 van 8.000 BEF per maand voor het kind A., 12.000 BEF per maand
voor het kind P.-J., 12.000 BEF per maand voor het kind As., en 12.000 BEF per maand
voor het kind B., op grond van de motieven dat :
"A. Onderhoudsbijdrage kinderen
a. 1995
In het jaar 1995 beschikte (eiser) blijkens het voorliggende aanslagbiljet over volgende
maandelijkse netto-inkomsten: 1.980.860 BEF minus 736.589 BEF (zijnde het aandeel
van (eiser) in de gezinsbelasting,) minus de aanvullende crisisbelasting en de gemeentebelasting, blijft 1.244.271 BEF of 103.689 BEF netto per maand.
(Verweerster) die in het jaar 1995 gedurende 10 maanden tewerkgesteld was, beschikte
in dat jaar over een netto-inkomen van 496.590 BEF - 146.484 BEF bedrijfsvoorheffing
1 Zie Cass., 2 juni 1978, A.C. 1978, 1170; Cass., 21 april 1983, J.T., 1983, 663.
2 Art. 303 B.W., voor de opheffing ervan bij art. 4 wet 13 april 1995.
3 Zie Cass., 16 nov. 1973, A.C. 1974, 311.
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en 3.150 BEF bijzondere bijdrage sociale zekerheid ( de andere sociale en fiscale lasten
door (eiser) betaald zijnde) of 346.956 BEF netto hetgeen overeenkomt met 34.695 BEF
op maandbasis.
Er bestaat anderzijds tussen partijen geen betwisting over het feit dat de kinderbijslag
voor het jaar 1995 27.996 BEF per maand beliep.
Vooraleer de proportionaliteit van de bijdrage van ieder der partijen in de kosten van
onderhoud en opvoeding van hun kinderen, nl. P.-J., geboren op 19/8/1974, As., geboren
op 19/8/1974, B., geboren op 29/6/1976 en A., geboren op 7/4/1983 te bepalen, dient op
de eerste plaats de reële kost van deze kinderen voor partijen te worden vastgesteld.
Voor het jaar 1995 kan deze kost als volgt worden vastgesteld :
Stap 1: het gezinsinkomen
- netto maandelijks inkomen man: 103.689 BEF
- netto maandelijks inkomen vrouw: 34.695 BEF
- kinderbijslag:
27.996 BEF
------------------166.380 BEF
Stap 2. De reële kost van de kinderen
- theoretische kost: 0,284 (noodzakelijkerwijze bij benadering vermits de statische gegevens slechts tot de leeftijd van 20 jaar reiken) + 0.284 (idem) + 0.277 (19 jaar) + 0.218
(12 jaar) = 1.063.
- de reële bruto-kost van de 4 kinderen van partijen kan dus worden begroot als volgt:
166.380 BEF x 1.063: 1 + 1.063 = 85.730 BEF
De reële netto-kost van de kinderen, zijnde voornoemde bruto-kost min de kinderbijslag van 27.996 BEF bedraagt bijgevolg 57.734 BEF per maand.
(X., 'Kinderen een dure aangelegenheid ?' in 'Gezindsbeleid in Vlaanderen', BGJG, juni
1994, p.20).
Vervolgens dient in een derde faze deze reële netto-kost proportioneel tussen partijen te
worden verdeeld.
Stap 3: de proportionele verdeling
Het is dit bedrag dat proportioneel tussen partijen zal moeten worden gedragen, rekening gehouden met de verschillen in de netto-inkomens: 75 pct. voor (eiser) en 25 pct.
voor (verweerster).
Een en ander betekent dat de onderhoudsbijdrage van (verweerster) (lees eiser) voor
zijn 4 kinderen kan worden bepaald op 43.301 BEF per maand (75 pct. van 57.734 BEF).
De rechtbank meent dat dit bedrag correct is en niet dient gecorrigeerd te worden vermits de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke elementen waaromtrent beide partijen in
conclusies zeer uitvoerig uitweiden, elkaar compenseren.
Langs de kant van (eiser) :
- nakoming van zijn onderhoudsplicht gedeeltelijk in natura ingevolge uitoefening omgangsrecht van het kind A., de mogelijkheid voor de meerderjarige kinderen P.-J. en As.
omwille van hun leeftijd zelf een zeker inkomen te vergaren.
Versus langs de kant van (verweerster) :
- extra kosten ingevolge hogere studies kinderen en hun verblijf op kot, inkomsten vanwege de kant van (eiser) uit beleggingen die niet in de aangifte werden opgenomen en fiscaal voordeel van onderhoudsbijdragen.
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Voor zoveel als nodig dient nog opgemerkt dat de uitgaven waaronder huurgelden of
afbetalingen van een hypothecaire lening niet in mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen.
Immers, in de berekening van de kosten van de kinderen volgens de methode Renard is
de kost van huisvesting inbegrepen. (Brouwers, S., o.c., p. 66).
Rest nog de kwestie van de verdeling van de onderhoudsbijdrage van (eiser) over de 4
kinderen.
De rechtbank is van mening dat het bestreden vonnis correct de onderhoudsbijdrage
van (eiser) voor A. heeft vastgesteld op 8.000 BEF per maand.
Het saldo van de onderhoudsbijdrage of 35.301 BEF kan dan worden verdeeld in billijkheid over de 3 andere kinderen van partijen in gelijke delen gelet op het beperkte verschil in leeftijd of, afgerond 12.000 BEF per maand voor P.-J., 12.000 BEF per maand
voor As. en 12.000 BEF per maand voor B..
Al deze bijdragen zijn door (eiser) verschuldigd vanaf de maand juni 1995."
De appèlrechters overwegen nog op blz. 10 van het bestreden vonnis dat :
"(...) bijgevolg, vermits (verweerster) in de periode waarover en in tegenstelling tot het
verleden de beschikking heeft verkregen over de hierboven aangegeven persoonlijke beroepsinkomsten, zij met deze inkomsten zelf in staat is geweest de toepasselijke levensstandaard te behalen, te meer daar zij zoals tijdens het samenleven van partijen verder is
blijven wonen in de voormalige echtelijke verblijfplaats, waarvan in 1995 en nog gedeeltelijk in 1996 de hypothecaire last door (eiser) werd gedragen".
Grieven
De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting,
het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen (artikelen 203, § 1 (oud en nieuw), 208 en 303 (oud) van het Burgerlijk Wetboek). De rechter
moet luidens de in het middel genoemde bepalingen de onderhoudsbijdrage voor de kinderen bepalen op grond van de noden van de kinderen enerzijds en van de middelen van
de ouders anderzijds. De feitenrechter moet bij het beoordelen van de middelen van de
ouders rekening houden met alle lasten die de onderhoudsplichtige heeft.
Eiser voerde in conclusie aan dat bij het bepalen van zijn middelen rekening gehouden
moest worden met de huurgelden en de afbetalingen van een hypothecaire lening die ten
laste van eiser waren.
De appèlrechters beslissen dat de uitgaven waaronder de huurgelden of afbetalingen
van een hypothecaire lening niet in mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen, op grond dat de kost van huisvesting volgens de methode Renard begrepen is in de
berekening van de kosten van de kinderen.
Het verweer van eiser dat rekening gehouden moest worden met de huurgelden en de
afbetalingen van een hypothecaire lening die ten laste van eiser waren, had echter geen
betrekking op de berekening van de kosten van de kinderen, maar had wel betrekking op
de berekening van zijn eigen middelen.
Door te overwegen dat de uitgaven waaronder de huurgelden of afbetalingen van een
hypothecaire lening niet in mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen, op
grond dat de kost van huisvesting volgens de methode Renard begrepen is in de berekening van de kosten van de kinderen, houden de appèlrechters bij het bepalen van het onderhoudsgeld rekening met het feit dat in de kosten van de kinderen noodzakelijkerwijze
een kost van huisvesting begrepen is en houden aldus rekening met de noden van de kinderen. De appèlrechters weigeren aldus echter de effectieve door eiser gedragen lasten
van huur en hypothecaire lening in aanmerking te nemen bij de beoordeling van diens las-
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ten en middelen.
De appèlrechters bepalen bijgevolg het onderhoudsgeld op grond van de noden van de
kinderen, zonder rekening te houden met de lasten van de onderhoudsplichtige.
De appèlrechters stellen verder nog vast dat verweerster verder is blijven wonen in de
voormalige echtelijke verblijfplaats, waarvan in 1995 de hypothecaire last door eiser werd
gedragen, en beslissen aldus impliciet doch zeker dat verweerster in 1995 geen woonkost
had.
Bijgevolg bepalen de appèlrechters, door geen rekening te houden met de huurgelden
en de aflossingen van de hypothecaire lening die ten laste van eiser komen, het onderhoudsgeld niet aan de hand van een vergelijkende staat van de inkomsten en uitgaven van
de partijen, daarbij rekening houdende met vergelijkbare elementen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters, door het onderhoudsgeld voor de kinderen voor het
jaar 1995 te bepalen zonder rekening te houden met de huurgelden en de aflossingen van
de hypothecaire lening die ten laste van eiser komen, dit onderhoudsgeld niet bepalen naar
evenredigheid van de middelen van de ouders en derhalve de artikelen 203, §1 (zowel in
de versie voor als na de vervanging ervan bij artikel 2 van de wet van 13 april 1995), 203bis, 208, 213, 221, 223 en 303 (voor de opheffing ervan door artikel 4 van de wet van 13
april 1995) van het Burgerlijk Wetboek schenden.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 203, §1, 203bis, 208, 213, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangepaste beslissingen
De appèlrechters verklaren in het bestreden vonnis het door eiser ingestelde hoger beroep gedeeltelijk gegrond en veroordelen eiser tot betaling van een onderhoudsbijdrage
voor het jaar 1996 van 8.000 BEF per maand voor het kind A., 12.000 BEF per maand
voor het kind P.-J., 12.000 BEF per maand voor het kind As., en 12.000 BEF per maand
voor het kind B., op grond van de motieven dat :
"A. Onderhoudsbijdrage kinderen
a. 1995
In het jaar 1995 beschikte (eiser) blijkens het voorliggende aanslagbiljet over volgende
maandelijkse netto-inkomsten: 1.980.860 BEF minus 736.589 BEF (zijnde het aandeel
van (eiser) in de gezinsbelasting), minus de aanvullende crisisbelasting en de gemeentebelasting, blijft 1.244.271 BEF - 146.484 BEF of 103.689 BEF netto per maand.
(Verweerster) die in het jaar 1995 gedurende 10 maanden tewerkgesteld was, beschikte
in dat jaar over een netto-inkomen van 496.590 BEF - 146.484 BEF bedrijfsvoorheffing
en 3.150 BEF bijzondere bijdrage sociale zekerheid (de andere sociale en fiscale lasten
door (eiser) betaald zijnde) of 346.956 BEF netto hetgeen overeenkomt met 34.695 BEF
op maandbasis.
Er bestaat anderzijds tussen partijen geen betwisting over het feit dat de kinderbijslag
voor het jaar 1995 27.996 BEF per maand beliep.
Vooraleer de proportionaliteit van de bijdrage van ieder der partijen in de kosten van
onderhoud en opvoeding van hun kinderen, nl. P.-J., geboren op 19/8/1974, As., geboren
op 19/8/1974, B., geboren op 29/6/1976 en A., geboren op 7/4/1983 te bepalen, dient op
de eerste plaats de reële kost van deze kinderen voor partijen te worden vastgesteld.
Voor het jaar 1995 kan deze kost als volgt worden vastgesteld :
Stap 1: gezinsinkomen
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- netto maandelijks inkomen man:
103.689 BEF
- netto maandelijks inkomen vrouw: 34.695 BEF
- kinderbijslag:
27.996 BEF
------------------166.380 BEF
Stap 2. De reële kost van de kinderen
- theoretische kost: 0,284 (noodzakelijkerwijze bij benadering vermits de statistische
gegevens slechts tot de leeftijd van 20 jaar reiken + 0.284 (idem) + 0.277 (19 jaar) +
0.218 (12 jaar) = 1.063.
- de reële bruto-kost van de 4 kinderen van partijen kan dus worden begroot als volgt:
166.380 BEF x 1.063: 1 + 1.063 = 85.730 BEF
De reële netto-kost van de kinderen, zijnde voornoemde bruto-kost min de kinderbijslag van 27.996 BEF bedraagt bijgevolg 57.734 BEF per maand.
(X., 'Kinderen een dure aangelegenheid ?' in 'Gezinsbeleid in Vlaanderen', BGJG, juni
1994, p. 20).
Vervolgens dient in een derde faze deze reële netto-kost proportioneel tussen partijen te
worden verdeeld.
Stap 3: de proportionele verdeling
Het is dit bedrag dat proportioneel tussen partijen zal moeten worden gedragen, rekening gehouden met de verschillen in de netto-inkomens: 75 pct. voor (eiser) en 25 pct.
voor (verweerster).
Een en ander betekent dat de onderhoudsbijdrage van (verweerster) (lees eiser) voor
zijn 4 kinderen kan worden bepaald op 43.301 BEF per maand (75 pct. van 57.734 BEF).
De rechtbank meent dat dit bedrag correct is en niet dient gecorrigeerd te worden vermits de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke elementen waaromtrent beide partijen in
conclusies zeer uitvoerig uitweiden, elkaar compenseren.
Langs de kant van (eiser) :
- nakoming van zijn onderhoudsplicht gedeeltelijk in natura ingevolge uitoefening omgangsrecht van het kind A., de mogelijkheid voor de meerderjarige kinderen P.-J. en As.
omwille van hun leeftijd zelf een zeker inkomen te vergaren.
Versus langs de kant van (verweerster) :
- extra kosten ingevolge hogere studies kinderen en hun verblijf op kot, inkomsten vanwege de kant van (eiser) uit beleggingen die niet in de aangifte werden opgenomen en fiscaal voordeel van onderhoudsbijdragen.
Voor zoveel als nodig dient nog opgemerkt dat de uitgaven waaronder huurgelden of
afbetalingen van een hypothecaire lening niet in mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen.
Immers, in de berekening van de kosten van de kinderen volgens de methode Renard is
de kost van huisvesting inbegrepen. (Brouwers, S., o.c., p. 66).
Rest nog de kwestie van de verdeling van de onderhoudsbijdrage van (eiser) over de 4
kinderen.
De rechtbank is van mening dat het bestreden vonnis correct de onderhoudsbijdrage
van (eiser) voor A. heeft vastgesteld op 8.000 BEF per maand.
Het saldo van de onderhoudsbijdrage of 35.301 BEF kan dan worden verdeeld in billijkheid over de 3 andere kinderen van partijen in gelijke delen gelet op het beperkte verschil in leeftijd of, afgerond 12.000 BEF per maand voor P.-J., 12.000 BEF per maand
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voor As. en 12.000 BEF per maand voor B..
Al deze bijdragen zijn door (eiser) verschuldigd vanaf de maand juni 1995.
b. 1996
De rechtbank is van mening dat hoewel het netto-inkomen van (eiser), zoals dit tenminste blijkt uit de voorliggende aanslagbiljetten in het jaar 1996, met circa 20.000 BEF per
maand is gedaald, de onderhoudsbijdrage voor de kinderen voor dit jaar op de sommen
zoals voorzien voor 1995 kunnen behouden blijven.
Immers, enerzijds, zijn de hypothecaire afbetalingen t.b.v. 27.000 BEF per maand, in
betaling waarvan (eiser) bij het bestreden vonnis van 27 juni 1995 ook veroordeeld werd
met ingang van de maand mei 1996 weggevallen en bovendien heeft P.-J. vanaf de maand
oktober 1996 een eigen beroepsinkomen genoten, zodat er met ingang van de maand oktober 1996 voor voornoemd kind alleszins geen onderhoudsbijdrage door (eiser) meer verschuldigd is.
De omstandigheid dat het netto-loon van (verweerster) in 1996 tot circa 39.000 BEF
gestegen is, is dan ook niet van aard de bijdrage van de moeder in de kosten van de kinderen te laten verhogen.
Anderzijds, zijn er van de kant van (eiser) nog steeds de inkomsten uit beleggingen die
niet opgenomen zijn in de fiscale bescheiden, maar waarvan het bestaan niet wordt betwist".
De appèlrechters overwegen nog op blz. 10 van het bestreden vonnis dat :
"Bijgevolg, vermits (verweerster) in de periode waarover en in tegenstelling tot het verleden de beschikking heeft verkregen over de hierboven aangegeven persoonlijke beroepsinkomsten, zij met deze inkomsten zelf in staat is geweest de toepasselijke levensstandaard te behalen, te meer daar zij zoals tijdens het samenleven van partijen verder is
blijven wonen in de voormalige echtelijke verblijfplaats, waarvan in 1995 en nog gedeeltelijk in 1996 de hypothecaire last door (eiser) werd gedragen".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De appèlrechters beslissen bij het bepalen van de onderhoudsgelden voor 1995 dat de
uitgaven waaronder de huurgelden of afbetalingen van een hypothecaire lening niet in
mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen, en met deze uitgaven derhalve
geen rekening houden.
De appèlrechters beslissen vervolgens dat voor het jaar 1996 de onderhoudsgelden zoals voorzien voor 1995 behouden kunnen blijven, hoewel het inkomen van eiser in het
jaar 1996 met ongeveer 20.000 BEF netto per maand is gedaald, op grond van de overweging dat de hypothecaire afbetalingen t.b.v. 27.000 BEF per maand vanaf mei 1996 zijn
weggevallen.
De appèlrechters houden bij het bepalen van de middelen van eiser voor het jaar 1995
derhalve geen rekening met diens lasten, terwijl zij voor het jaar 1996 uitgaan van de middelen zoals die zijn bepaald voor het jaar 1995, en een vermindering van het netto-inkomen compenseren met het wegvallen van de lasten die voor het jaar 1995 echter niet in
aanmerking werden genomen bij het bepalen van de middelen van eiser.
Hieruit volgt dat de beslissing van de appèlrechters om eiser te veroordelen tot betaling
van de bepaalde onderhoudsgelden voor het jaar 1996 door een tegenstrijdigheid is aangetast (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Hieruit volgt verder dat de appèlrechters hun beslissing dat de onderhoudsbijdrage voor
de kinderen voor het jaar 1996 dezelfde moet blijven als voor het jaar 1995, niet naar
recht verantwoorden (schending van de artikelen 203, § 1, 203bis, 208, 213, 221 en 223
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van het Burgerlijk Wetboek).
2.2. Tweede onderdeel
De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting,
het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen (artikelen 203, §1, en 208 van het Burgerlijk Wetboek). De rechter moet luidens de in het middel
genoemde bepalingen de onderhoudsbijdrage voor de kinderen bepalen in functie van de
noden van de kinderen enerzijds en van de middelen van de ouders anderzijds. De feitenrechter moet bij het beoordelen van de middelen van de ouders rekening houden met alle
lasten die de onderhoudsplichtige heeft.
Eiser voerde in conclusie aan dat bij het bepalen van zijn middelen rekening gehouden
moest worden met de huurgelden en de afbetalingen van een hypothecaire lening die ten
laste van eiser waren.
De appèlrechters beslissen dat de bedragen zoals die bepaald werden voor 1995, ook
voor 1996 behouden kunnen blijven. De appèlrechters beslissen met betrekking tot de onderhoudsbijdragen voor 1995 dat de uitgaven waaronder de huurgelden of afbetalingen
van een hypothecaire lening niet in mindering komen om het netto-gezinsinkomen te bepalen, op grond dat de kost van huisvesting volgens de methode Renard begrepen is in de
berekening van de kosten van de kinderen.
De appèlrechters houden bij het bepalen van het onderhoudsgeld aldus rekening met het
feit dat in de kosten van de kinderen noodzakelijkerwijze een kost van huisvesting begrepen is en houden aldus rekening met de noden van de kinderen. De appèlrechters weigeren daarentegen de effectieve door eiser gedragen lasten van huur en hypothecaire lening
in aanmerking te nemen bij de beoordeling van diens lasten en middelen voor 1995, maar
nemen wel het wegvallen van een gedeelte van die lasten (met name de aflossingen van
de hypothecaire lening vanaf mei 1996) in aanmerking bij het bepalen van de onderhoudsgelden voor 1996.
De appèlrechters houden aldus bij het bepalen van de middelen van eiser en het onderhoudsgeld voor het jaar 1996 geen rekening met de huurlasten die door verweerder gedurende het gehele jaar werden gedragen en evenmin met de aflossingen van de hypothecaire lening die door (eiser) tot mei 1996 werden gedragen.
De appèlrechters bepalen bijgevolg het onderhoudsgeld in functie van de noden van de
kinderen, zonder rekening te houden met de lasten van de onderhoudsplichtige.
De appèlrechters stellen verder nog vast dat verweerster verder is blijven wonen in de
voormalige echtelijke verblijfplaats, waarvan nog gedeeltelijk in 1996 de hypothecaire
last door eiser werd gedragen, en beslissen aldus impliciet doch zeker dat verweerster in
1996 geen woonkost had.
Door geen rekening te houden met de huurgelden en de aflossingen van de hypothecaire lening die ten laste van eiser komen, bepalen de appèlrechters het onderhoudsgeld bijgevolg niet aan de hand van een vergelijkende staat van de inkomsten en uitgaven van de
partijen, daarbij rekening houdende met vergelijkbare elementen.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door het onderhoudsgeld voor de kinderen voor het
jaar 1996 te bepalen zonder rekening te houden met de huurgelden en de aflossingen van
de hypothecaire lening die ten laste van eiser komen, dit onderhoudsgeld niet bepalen naar
evenredigheid van de middelen van de ouders en derhalve de artikelen 203, §1, 203bis,
208, 213, 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek schenden.
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

Nr. 25 - 10.1.03

HOF VAN CASSATIE

123

- de artikelen 1138, 3°, en 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters veroordelen in het bestreden vonnis eiser tot betaling van een onderhoudsgeld ten behoeve van de kinderen en verklaren de eis van verweerster tot betaling
van een persoonlijk onderhoudsgeld ongegrond.
Grieven
3.1. Eerste onderdeel
Eiser voerde in de dagvaarding van 23 april 1999 en in conclusie van 20 augustus 1999
niet enkel aan dat de door de eerste rechter bepaalde onderhoudsgelden herzien moesten
worden, doch vroeg tevens de terugbetaling van een bedrag van 632.136 BEF aan teveel
betaalde onderhoudsgelden (in de tweede conclusie werd dit bedrag door eiser verminderd
tot 605.592 BEF), meer interesten, en vroeg de betaling van een bedrag van 582.967 BEF
aan onderhoudsgelden, eveneens vermeerderd met interesten.
De appèlrechters veroordelen in het bestreden vonnis eiser tot betaling van een onderhoudsgeld ten behoeve van de kinderen en verklaren de eis van verweerster tot betaling
van een persoonlijk onderhoudsgeld ongegrond, doch laten na uitspraak te doen over de
vorderingen van eiser die erin bestonden verweerster te horen veroordelen tot terugbetaling van te veel betaalde onderhoudsgelden ten belope van 605.592 BEF, en tot betaling
van interesten op dit bedrag.
Weliswaar kan de teruggave van de te veel betaalde onderhoudsgelden worden geëist
op grond van het vonnis van de appèlrechters, zelfs al wordt dit niet uitdrukkelijk bepaald
in het beschikkende gedeelte van de nieuwe titel. Dit geldt evenwel enkel voor wat effectief betaald werd. Op grond van de nieuwe titel kunnen geen interesten op de betaalde bedragen worden gevorderd indien dit hierin niet uitdrukkelijk bepaald is. De appèlrechters
dienden derhalve uitspraak te doen over de vordering van eiser tot betaling van interesten
op de te veel betaalde onderhoudsgelden.
De appèlrechters laten tevens na uitspraak te doen over de vordering van eiser tot betaling van een persoonlijk onderhoudsgeld ten belope van 582.967 BEF, meer interesten.
Hieruit volgt dat de appèlrechters nalaten uitspraak te doen over een aantal punten van
de vordering en artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schenden.
3.2. Tweede onderdeel
Artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt alleen op risico van de partij die daartoe last geeft. Daaruit
volgt dat de partij die dergelijk vonnis doet uitvoeren, bij gehele of gedeeltelijke hervorming of vernietiging ervan, boven de teruggave van hetgeen zij ingevolge de hervormde
of vernietigde beslissing heeft ontvangen, de schade dient te vergoeden die door de enkele
tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe enige kwade trouw of fout in de zin van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek is vereist.
Eiser vroeg in conclusie, door de betaling van interesten op de te veel betaalde onderhoudsgelden te vorderen, een vergoeding van de schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan.
De appèlrechters reppen in het bestreden vonnis met geen woord over deze vordering.
Voor zover hieruit afgeleid zou moeten worden dat de appèlrechters deze vordering impliciet verwerpen, schenden zij artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat
bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt alleen op risico van de partij die
daartoe last geeft.
Daaruit volgt dat de appèlrechters voor zover zij de vordering van eiser tot betaling van
interesten op de te veel betaalde onderhoudsgelden verwerpen, artikel 1398, tweede lid,
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van het Gerechtelijk Wetboek schenden, en door deze beslissing niet met redenen te omkleden, artikel 149 van de Grondwet schenden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 203, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor
de vervanging ervan bij artikel 2 van de wet van 13 april 1995, bepaalt dat de ouders aan hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en een passende opleiding
verschuldigd zijn;
Dat artikel 303 van dit wetboek, voor de opheffing ervan bij artikel 4 van de
voormelde wet van 13 april 1995, bepaalt dat de ouders, onverschillig aan wie de
kinderen worden toevertrouwd, ieder het recht behouden om op het onderhoud
en de opvoeding van de kinderen toe te zien en verplicht zijn daartoe bij te dragen naar evenredigheid van hun middelen;
Dat artikel 203, §1, eerste lid, na de vervanging ervan bij artikel 2 van de voormelde wet van 13 april 1995, bepaalt dat de ouders naar evenredigheid van hun
middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen;
Overwegende dat de rechter, die de alimentatiebijdrage bepaalt die een ouder
verschuldigd is aan de andere ouder voor het onderhoud van hun kinderen en
daarbij uitgaat van coëfficiënten die de kosten van dit onderhoud aangeven, rekening gehouden met het aandeel van de kinderen en de ouders in de huur of de hypothecaire lening voor de woning, de bijdrage van elk der echtgenoten moet bepalen naar evenredigheid van de middelen van de ouders;
Dat wanneer blijkt dat de beide ouders niet naar evenredigheid bijdragen in de
kosten van woning, van de huur of de hypothecaire lening van de woning, die
kosten bij de bepaling van de onderhoudsbijdrage moeten in aanmerking worden
genomen;
Overwegende dat te dezen het bestreden vonnis de alimentatiebijdrage van eiser voor de kinderen A., P.-J., As. en B. bepaalt ervan uitgaande dat de kinderen
en de ouders naar evenredigheid bijdragen in de kosten van woning, huur of hypothecaire lening voor de woning;
Dat het vaststelt dat verweerster in 1995 in de voormalige echtelijke verblijfplaats verder is blijven wonen en dat eiser de hypothecaire last van die woning
heeft gedragen;
Dat het bestreden vonnis bij het bepalen van de voormelde alimentatiebijdrage
met dit gegeven geen rekening heeft gehouden;
Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 203, §1, eerste lid, (oud), en 203,
§1, eerste lid, (nieuw) van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het middel gericht is tegen de beslissing over de alimentatiebijdrage voor de kinderen, met uitzondering van de beslissing dat vanaf oktober
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1996 geen alimentatiebijdrage meer verschuldigd is voor het kind P.-J.;
Overwegende dat, enerzijds, het bestreden vonnis voor het onderhoudsgeld
van 1995 beslist dat geen rekening dient gehouden te worden met de hypothecaire lasten; dat het, anderzijds, beslist dat het onderhoudsgeld voor 1996 op hetzelfde bedrag als dit voor 1995 behouden wordt omdat die hypothecaire lasten in
1996 zijn weggevallen;
Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
3. Derde middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat de beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste
rechter teniet doet of hervormt, de titel inhoudt tot terugvordering van hetgeen
ter uitvoering van die beslissing van de eerste rechter werd betaald;
Dat het bestreden vonnis niet uitdrukkelijk diende te vermelden dat eiser gerechtigd was op teruggave van de aan eiseres teveel betaalde alimentatiebijdragen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende verder dat eiser in zijn appèlconclusie van 23 augustus 1999
rente vorderde op de door verweerster terug te betalen bedragen;
Dat het bestreden vonnis over dit punt van de vordering van eiser geen uitspraak doet;
Overwegende verder dat eiser na het arrest van dit Hof van 10 december 1998
in zijn dagvaarding van 23 april 1999 en zijn appèlconclusie van 23 augustus
1999 een onderhoudsgeld voor zichzelf vorderde;
Dat het bestreden vonnis over dit punt van de vordering van eiser geen uitspraak doet;
Dat het bestreden vonnis in zoverre artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
4. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit :
1. uitspraak doet over de alimentatiebijdrage van eiser aan verweerster tot onderhoud van de kinderen, behalve in zoverre die bijdrage voor het onderhoud van
P.-J. niet meer verschuldigd is vanaf oktober 1996;
2. geen uitspraak doet over de door eiser gevorderde rente over de door verweerster terug te betalen bedragen;
3. geen uitspraak doet over de vordering van eiser tot het verkrijgen van een
alimentatiebijdrage met rente vanwege verweerster;
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4. uitspraak doet over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in een zesde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
De kosten begroot op de som van vijfhonderd dertig euro eenentachtig cent jegens de eisende partij en op de som van tweehonderd eenentachtig euro drieëntachtig cent jegens de verwerende partij.
10 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 26
3° KAMER - 13 januari 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - NIEUWE BEZWAREN - TERMIJN - GRONDWET – OVEREENSTEMMING.
2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - FEDERALE
INKOMSTENBELASTINGEN - INKOMSTENBELASTINGEN - NIEUWE BEZWAREN - TERMIJN - GRONDWET
- OVEREENSTEMMING.
1º en 2° De artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, daar
de rechtzoekende op grond van die artikelen voor het hof van beroep enkel een nieuw
bezwaar in de zin van die artikelen kan aanvoeren onder de aldaar bepaalde beperkende
voorwaarden1. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Artt. 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381
W.I.B. 1992)
(GEBROEDERS DELHAIZE-DE LEEUW ET CIE N.V. T. GEMEENTE WANZE)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.99.0131.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Arbitragehof 10 juli 2002, nr. 127/2002, B.S. 13 nov. 2002, p. 51008; W.I.B. (1992) voor de
wijziging ervan bij de Wet van 15 maart 1999.
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Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
In zijn arrest van 12 maart 2001 heeft het Hof de uitspraak aangehouden tot
het Arbitragehof uitspraak zal hebben gedaan over de in het dictum van dat arrest
gestelde prejudiciële vraag2.
Het Arbitragehof heeft geantwoord in het arrest nr. 127/2002 van 10 juli 20023.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert drie middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat eiseres in de door haar in september 1998 ter griffie neergelegde hoofdconclusie en in de door haar ter zitting neergelegde aanvullende conclusie
een aantal nieuwe bezwaren opwerpt die zij niet heeft uiteengezet in haar bezwaarschrift
en niet heeft voorgelegd aan de bestendige deputatie, beslist het hof van beroep "dat de
bestreden beslissing heeft geantwoord op de door (eiseres) tijdig aangevoerde bezwaren
en dat het op artikel 3 van de belastingverordening gegronde bezwaar niet ontvankelijk
was omdat het voor de eerste maal was opgeworpen in een conclusie die meer dan 60 dagen na de neerlegging van het administratief dossier was ingediend".
Grieven
Artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van kracht
was vóór de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen bepaalt dat "de eiser aan het hof van beroep bezwaren mag onderwerpen die noch in het bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur of door de door
hem gedelegeerde ambtenaar werden onderzocht, voor zover zij een overtreding van de
wet of een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen
aanvoeren"; artikel 378, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
zoals het van kracht was vóór de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen bepaalt dat "de in artikel 377 bedoelde nieuwe bezwaren mogen worden
geformuleerd ofwel in de voorziening, ofwel in een geschrift dat aan de griffie van het hof
van beroep wordt afgegeven en dit op straf van verval binnen de termijn gesteld in artikel
381"; artikel 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van
kracht was vóór de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, bepaalt dat "de eiser die gebruik wil maken van nieuwe stukken, gehouden is deze
neer te leggen ter griffie van het hof, binnen 60 dagen na neerlegging van de uitgifte en
van de stukken, bedoeld in artikel 380, door de directeur der belastingen"; die artikelen
zijn in strijd met de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie (artikelen 10 en 11 van de Grondwet), in zoverre ze tussen de justitiabelen een ongelijkheid
scheppen al naar gelang laatstgenoemden de voordelen genieten van de rechtspleging naar
gemeen recht, die vervat ligt in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek en die hun te allen tijde de mogelijkheid biedt nieuwe argumenten en stukken aan te voeren bij conclusie,
mits zij berusten op een feit of akte, die in de oorspronkelijke vordering wordt aangevoerd, of naar gelang die zelfde justitiabelen onderworpen zijn aan de beperkende regels
van de artikelen 377, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin2 Cass. 12 maart 2001, A.R. F.99.0131.F, nr. 124.
3 Arbitragehof 10 juli 2002, nr. 127/2002, B.S. 13 nov. 2002, p.51008.
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gen 1992, zoals zij van kracht waren vóór de wet van 15 maart 1999.
Door die wetsbepalingen toe te passen miskent het arrest de grondwettelijke regels inzake gelijkheid en non-discriminatie (schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet).
2. ....

V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het Hof, alvorens uitspraak te doen over dat middel, in zoverre het de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aanvoert, in
het arrest van 12 maart 2001 aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag heeft
gesteld, namelijk of de artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 die grondwettelijke bepalingen
schenden, daar de rechtzoekende op grond van die artikelen voor het hof van beroep enkel een nieuw bezwaar in de zin van die artikelen mag opwerpen onder
de aldaar bepaalde beperkende voorwaarden;
Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 127/2002 van 10 juli 2002
ontkennend geantwoord heeft op die vraag;
Dat, in zoverre, het middel faalt naar recht;
....
OM DIE REDENEN
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
mr. D. Bolle, Brussel.

Nr. 27
3° KAMER - 13 januari 2003

1º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS) - BEGRIP - MET DE WEG NAAR EN VAN HET WERK GELIJKGESTELDE
TRAJECTEN - BEGRIP.
2º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP,
BESTAAN, BEWIJS) - BEGRIP - MET DE WEG NAAR EN VAN HET WERK GELIJKGESTELDE
TRAJECTEN - BEGRIP - TRAJECT IN RECHTSTREEKS VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP.
1º De in artikel 8, §2 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gegeven opsomming
van de trajecten die met de weg naar en van het werk worden gelijkgesteld kan niet
worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij
werkt of die geen rechtstreeks verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de
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beëindiging van de arbeidsovereenkomstwet1. (Art. 8, §2 Arbeidsongevallenwet)
2º Een traject heeft rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in
de zin van artikel 8, §2 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wanneer de
werknemer zich op dat traject bevindt om een verplichting na te komen die of een recht
uit te oefenen dat voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst2. (Art. 8, §2
Arbeidsongevallenwet)
(C.G.U. N.V. T. V.)

De h. eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enig middel niet kan worden aangenomen.
Enerzijds immers mist dat onderdeel feitelijke grondslag, in zoverre het ervan uitgaat
dat het bestreden arrest zou hebben beslist dat het ongeval zich te dezen heeft voorgedaan
tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het bestreden arrest
beperkt zich ertoe in de context die het omschrijft, te vermelden dat “ de arbeidsovereenkomst was geschorst” in de heel bijzondere betekenis waarin voornoemd arrest dat begrip
uiteenzet en verstaat.
Anderzijds is het middel niet ontvankelijk, in zoverre het de dubbelzinnigheid van de
redengeving aanvoert zonder aan te geven in welke interpretatie het bestreden arrest niet
naar recht verantwoord zou zijn. Een dergelijk middel is immers vaag, aangezien:
1) een beslissing op dubbelzinnige redenen is gegrond, wanneer die redenen op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en de beslissing volgens één of meer van die
uitleggingen naar recht is verantwoord en volgens één of meer andere niet3.
2) het Hof, indien het zelf zou nagaan volgens welke uitlegging de beslissing naar recht
verantwoord is, en derhalve zou nagaan volgens welke uitlegging de beslissing niet naar
recht verantwoord is, het middel zou aanvullen, het dus zou wijzigen, wat het Hof in burgerlijke zaken uiteraard verboden is.
2. Het tweede onderdeel mist m.i. feitelijke grondslag of kan op zijn minst niet worden
aangenomen.
In strijd met wat het onderdeel veronderstelt, is het bestreden arrest m.i. immers niet
gegrond op artikel 8, §2, 2° van de Arbeidsongevallenwet of op een uit die bepaling
voortvloeiende gelijkstelling.
De door het arbeidshof gebruikte bewoordingen zijn weliswaar niet altijd zeer gelukkig
gekozen, maar m.i. moet het bestreden arrest aldus worden uitgelegd dat het gegrond is op
artikel 8, §2 in limine, van voormelde wet, krachtens hetwelk met de weg naar en van het
werk wordt gelijkgesteld, het traject dat wordt afgelegd in rechtstreeks verband met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het derde onderdeel komt trouwens juist op .tegen die interpretatie van het bestreden arrest
3. Ik ben van mening dat het derde onderdeel faalt naar recht.
Dat onderdeel berust op de overweging dat, krachtens artikel 8, § 2, van de wet van 10
april 1971, het gegeven aan de hand waarvan wordt geoordeeld of er een rechtstreeks verband bestaat met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer een uit
die overeenkomst voortvloeiende verplichting moet zijn.
Weliswaar kan de opsomming van de trajecten, die artikel 8, §2 van de Arbeidsonge1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Cass., 18 april 1994, A.R. S.93.0148.F, nr. 185, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 1994, I, nr. 185;
15 feb. 2002, A.R. C.00.0345.F, nr. 109.

130

HOF VAN CASSATIE

13.1.03 - Nr. 27

vallenwet van 10 april 1971 met de weg naar en van het werk gelijkstelt, niet worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij werkt, of
die geen rechtstreeks verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst4
Maar desondanks staat een traject m.i. in rechtstreeks verband met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, in de zin van die bepaling, wanneer de werknemer zich aldaar bevindt om een verplichting te vervullen die of een recht uit te oefenen dat.uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, en niet alleen wanneer de werknemer zich daar bevindt om een
verplichting na te komen5. Dat is de regel die blijkt uit de gevallen die uitdrukkelijk worden vermeld, althans onder de punten 5 en 11 van artikel 8, §2:
- het traject dat de werknemer aflegt “om tijdens de opzeggingstermijn, binnen de grenzen vastgesteld door de wetgeving op de arbeidsovereenkomsten en met toestemming van
de werkgever een nieuwe betrekking te zoeken” (art. 8, §2, 5°).
- het traject afgelegd “door de werknemer die, in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde of vertegenwoordiger van de werknemers, syndicale vormingslessen volgt, van
zijn verblijfplaats (…) naar het vormingscentrum waar hij de lessen volgt, en omgekeerd”
(art. 8, §2 , 11°).
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0007.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 september 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, eerste lid, 8, § 1, inzonderheid eerste en tweede lid, § 2, inzonderheid
2°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gewijzigd bij de wetten van 22 juli
1981 en 22 december 1989;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat als een ongeval op de weg naar en van het werk moet worden beschouwd het ongeval dat verweerster
op maandag 6 juni 1994 omstreeks 17 uur overkwam toen zij met haar eigen wagen van
haar verblijfplaats reed naar de handelschool Solvay waar zij vervolmakingscursussen in
fiscaal management had gevolgd en zich voor een examen diende aan te melden. Het arrest beslist aldus na erop te hebben gewezen dat verweerster als secretaresse in dienst was
genomen door het kantoor van fiscale raadgevers waarvan eiseres arbeidsongevallenver4 Cass., 13 april 1992, A.R. 7791, nr. 433, met concl. proc.-gen. LENAERTS, A.R. S.98.0051.F, nr. 690.
5 Zie concl. proc.-gen. LENAERTS, in A.C. 13 april 1992, A.R. 7791, nr. 433, inz. nrs. 8 tot 10 van de
concl.
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zekeraar is, dat zij vervolgens had gekozen voor een loopbaan van medewerkster op dat
gebied, dat haar werkgever haar geregeld beloond had door haar te bevorderen, dat hij
haar gevraagd heeft om cursussen fiscaal management te volgen bij voormelde universitaire instelling, dat die leergangen worden gegeven van 17 uur 30 tot 20 uur 30 alsook op
zaterdagochtend. Het baseert zijn beslissing op de volgende gronden :
"Het kan niet worden betwist dat (verweerster) specialisatiecursussen in fiscaliteit heeft
gevolgd, nadat de werkgever haar belangstelling voor die materie alsook haar werkijver
had opgemerkt. Nadat zij als secretaresse was aangeworven, werd ze al zeer snel naar de
afdeling fiscaliteit gestuurd, waar ze trouwens moest blijven. Het kan niet worden ontkend
dat de belangen van de partijen wel moesten samenvallen, daar, enerzijds, de aldus beoordeelde bediende waarschijnlijk akkoord diende te gaan om zich die bijzondere leerstof eigen te maken en daar, anderzijds, de werkgever, teneinde in het belang van de vennootschap zelf te beschikken over bekwaam personeel, meent haar te moeten aanmoedigen, ja
zelfs ermee instemt het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen en het geld rechtstreeks
stort bij de gekozen universitaire instelling. Het spreekt ook vanzelf (...) dat die bijzondere
aanmoediging niet beperkt blijft tot de betaling van het inschrijvingsgeld alleen, maar dat
hij haar in het dagelijks leven ook faciliteiten verleent inzake diensturen en zelfs inzake de
hoeveelheid werk, opdat de bediende in staat zou zijn haar werk te verzoenen met haar
studie, wat zeker geen gemakkelijke taak was, gelet op de aard zelf, het niveau en de
moeilijkheidsgraad van de onderwezen leerstof. Die feitelijke toestand - werk en studie is van dien aard dat kan worden gesteld dat die studie volwaardig deel uitmaakt van de beroepsarbeid van de getroffene. Het feit dat zulks niet schriftelijk is vastgelegd neemt niet
weg dat die studie een onderdeel is van de arbeidsovereenkomst, de evolutie en de uitvoering ervan, te meer daar beide partijen hun volle toestemming hadden gegeven; de bediende had ingestemd met de voorgestelde inspanning en de werkgever had ermee ingestemd
de toegang tot de studie (inschrijvingsgeld) te vergemakkelijken en die studie mogelijk te
maken (diverse faciliteiten). Daarenboven moet zo nodig worden vastgesteld dat de gestudeerde leerstof die is waar de bediende in haar werk rechtstreeks mee te maken krijgt. Ten
slotte, en zonder dat daaruit een hoofdargument kan worden geput, dient in acht te worden
genomen dat het loon voor de verlof- en examendag. werd betaald. Uit al die gegevens
kan worden afgeleid dat het hier wel degelijk een beroepsopleiding betreft in de zin van
artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 10 april 1971 en dat overigens de arbeidsovereenkomst
aangepast werd opdat een studiecyclus, die volledig afgestemd was op het werk, in die
overeenkomst zou kunnen worden geïntegreerd, daar de bediende hierdoor kon voldoen
aan de voorwaarden om de noodwendigheden van haar werk en die van haar studie, met
inbegrip van de examens, met elkaar te verzoenen. Ook al was de bediende niet verplicht
die leergangen te volgen, toch moet worden aangenomen dat zij daartoe ten zeerste werd
aangemoedigd en dat zij zich ervan bewust was dat zij reeds bij de inschrijving kon rekenen op de belofte van haar werkgever om haar zoveel mogelijk te helpen zowel financieel
als beroepsmatig. Op het argument dat de arbeidsongevallenverzekeraar heeft afgeleid uit
het feit dat de werkgever aangeeft 'de inschrijvingskosten voor de studieprogramma's alleen te zullen terugbetalen op voorwaarde dat zij zou slagen voor de examens', dient het
volgende te worden geantwoord: het inschrijvingsgeld werd door de werkgever rechtstreeks aan de universitaire instelling gestort; de bediende diende de inschrijvingskosten
voor de gedurende het academiejaar 1996-1997 gevolgde cyclus niet terug te betalen, ofschoon zij de examens voor dat jaar niet kon afleggen en a fortiori daarvoor niet kon slagen; ten slotte bevestigt die voorwaarde van terugbetaling in geval van mislukking de beslissing volgens welke de partijen een overeenkomst hadden gesloten waarbij de inschrijving voor de leergangen door de werkgever ten laste werden genomen, uiteraard voor zover de bediende in dienst bleef bij de werkgever. Daaruit volgt dat de zogezegde verlofdag, die door de werkgever was toegestaan, wel degelijk voldeed aan de voorwaarden die
beide partijen hadden vastgesteld in een mondelinge overeenkomst waarvan het bestaan
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niet kan worden betwist. Het [arbeids]hof is van oordeel dat het 'studiecontract' deel uitmaakt van de oorspronkelijke overeenkomst en dat bijgevolg de arbeidsovereenkomst geschorst was zonder dat, zoals de eerste rechter zegt, de bescherming inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk was geschorst. Daar artikel 8, § 2,
werd aangevuld met de woorden 'onder meer', verklaart het [arbeids]hof het hoger beroep
niet gegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het ongeval dat zich voordoet tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geen ongeval op de weg naar en van het werk. Het arrest wijst erop dat
het loon voor de verlof- en examendag van verweerster werd betaald door de werkgever,
dat die dag, welke als verlofdag werd bestempeld, wel degelijk voldeed aan de voorwaarden die de partijen hadden vastgesteld in een mondelinge overeenkomst en dat de arbeidsovereenkomst van verweerster ten gevolge van het feit dat het "studiecontract" erin opgenomen was, geschorst was. Aldus stelt het arrest vast dat het ongeval van verweerster zich
heeft voorgedaan tijdens de schorsing van de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst.
Daar het arrest beslist dat zij niettemin op dat ogenblik een werk (lees: een traject) aflegde
dat gelijkstond met de weg naar en van het werk, is het derhalve niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 7, eerste lid, 8, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971).
In zoverre het arrest erop wijst "dat het loon voor de verlof- en examendag werd betaald" en verwijst naar "de zogezegde vakantiedag die door de werkgever was
toegestaan", laat het in het ongewisse of het beslist dat eiseres (lees: verweerster) al dan
niet een verlofdag had op de dag van het ongeval, en is het, wegens die dubbelzinnigheid,
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet).
Het is trouwens tegenstrijdig te beslissen dat "de arbeidsovereenkomst geschorst was
zonder dat, zoals de eerste rechter zegt, de bescherming inzake arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk was geschorst".
Het ongeval dat zich voordoet tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is immers geen ongeval op het traject dat gelijkgesteld wordt met de weg
naar en van het werk.
Wegens die tegenstrijdigheid is het bestreden arrest niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel vermelde bepalingen van de wet van 10 april 1971) en evenmin
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Artikel 8, § 2, 2°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat met weg
naar en van het werk onder meer wordt gelijkgesteld het traject dat de werknemer aflegt
"van de plaats waar hij werkt naar de plaats waar hij leergangen volgt met het oog op zijn
beroepsopleiding en van die plaats naar zijn verblijfplaats". Die bepaling vermeldt niet het
traject dat de werknemer aflegt om zich te begeven naar de plaats waar hij leergangen
volgt waarbij het vertrekpunt niet de plaats waar hij werkt is maar zijn verblijfplaats. Ongetwijfeld geeft artikel 8, § 2, geen beperkende opsomming van de trajecten die met de
weg naar en van het werk worden gelijkgesteld. Daaruit volgt alleen dat de rechter andere
dan de bij de wet bepaalde trajecten kan gelijkgestellen met de weg naar en van het werk.
Wanneer de wet evenwel zelf de voorwaarden vaststelt waaronder een traject met de weg
naar en van het werk wordt gelijkgesteld, kan hij die voorwaarden niet wijzigen. Artikel
8, § 2, 2°, van de wet van 10 april 1971 heeft de gelijkstelling van het door de werknemer
afgelegde traject uitdrukkelijk onderworpen aan de voorwaarde dat hij vertrokken is van
de plaats waar hij werkt. Te dezen heeft het ongeval, zoals het arrest vaststelt, zich voor-
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gedaan toen verweerster vertrokken was van haar verblijfplaats en op een dag dat zij niet
werkte. Door het door verweerster gevolgde traject toe te voegen aan de met de weg naar
en van het werk gelijkgestelde trajecten en die toevoeging te gronden op het feit dat de
wet geen beperkende opsomming geeft van die trajecten, ofschoon het vertrekpunt niet de
plaats van haar werk was, schendt het arrest artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 10 april
1971 op de verzekeringen (lees: betreffende de arbeidsongevallen).
Door een niet bij de wet bepaald traject gelijk te stellen met de weg naar en van het
werk, en door aldus zijn wil in de plaats te stellen van die van de wetgever, schendt het arrest daarenboven het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel.
3. Derde onderdeel
De in artikel 8, § 2, van de wet van 10 april 1971 gegeven opsomming van de trajecten
die worden gelijkgesteld met de weg naar en van het werk kan niet worden uitgebreid tot
de trajecten die de werknemer niet aflegt vanaf de plaats waar hij werkt of die geen verband houden met het ontstaan, de uitvoering of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Enkel wanneer de werknemer krachtens de overeenkomst verplicht is de in artikel
8, § 2, 2°, bedoelde leergangen te volgen, bestaat er tussen die leergangen en die overeenkomst een rechtstreeks verband. Zoals het arrest uitdrukkelijk toegeeft, was verweerster
geenszins verplicht vervolmakingscursussen in fiscaal management te volgen. Bij ontstentenis van elke verplichting van verweerster dienaangaande, kon het arrest de beslissing dat
verweerster op het ogenblik van het ongeval zich begaf naar de plaats als bedoeld in artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 10 april 1971 niet gronden op gegevens, zoals het feit dat de
belangen van de partijen samenvielen en de werkgever de werkneemster aanmoedigde
door haar inschrijvingsgeld voor de cursussen te betalen en haar diverse faciliteiten toe te
kennen, het feit dat de bediende ermee instemde de nodige inspanning te leveren, het feit
dat de studieleerstof gelijkenis vertoonde met die waarmee ze op haar werk te maken had.
Het arrest miskent aldus het begrip leergang met het oog op beroepsopleiding in de zin
van die wetsbepaling, en schendt bijgevolg die bepaling.

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat het ongeval zich heeft voorgedaan
tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst, waarbij verweerster
en haar werkgever ontslagen waren van hun wederzijdse verplichtingen;
Dat het arrest vermeldt dat een "studiecontract" deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst, dat het ongeval zich heeft voorgedaan op "een verlof- en examendag", dat het loon van die dag was betaald en dat "die zogezegde verlofdag (...)
voldeed aan de voorwaarden, die beide partijen in een mondelinge overeenkomst
hadden vastgesteld";
Dat het arrest op de bekritiseerde grond beslist dat verweerster, ten gevolge
van het feit dat een "studiecontract" deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst,
ontslagen was van de verplichting te werken op de dag van het ongeval;
Overwegende voor het overige dat een beslissing op dubbelzinnige gronden
berust wanneer die gronden op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd en
dat zij volgens één of meer van die uitleggingen verantwoord is en volgens één
of meer andere niet;
Dat het onderdeel betoogt dat het arrest in het ongewisse laat of het beslist dat
verweerster al dan niet een verlofdag had op de dag van het ongeval, maar niet
preciseert in welk geval de beslissing niet naar recht verantwoord is;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 8, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 volgt dat het geen beperkende opsomming geeft van
de trajecten die in die bepaling met de weg naar en van het werk worden gelijkgesteld en dat die opsomming kan worden uitgebreid onder meer tot de trajecten
die in rechtstreeks verband staan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arrest, ook al overweegt het dat de studie van verweerster een beroepsopleiding was in de zin van artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 10
april 1971, niet beslist dat verweerster zich bevond op het in die bepaling omschreven traject of dat het door verweerster gevolgde traject krachtens die bepaling moest worden gelijkgesteld met de weg naar en van het werk;
Overwegende dat uit het geheel van de in het middel weergegeven vermeldingen van het arrest blijkt dat het arbeidshof heeft beslist dat het ongeval zich heeft
voorgedaan op een traject dat, gelet op de bewoordingen van de eerste zinsnede
van artikel 8, § 2, van die wet, kon worden gelijkgesteld met de weg naar en van
het werk, omdat het in rechtstreeks verband stond met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
Dat het arbeidshof door die beslissing noch artikel 8, § 2, 2°, van de wet van
10 april 1971 noch het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel heeft geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat een traject in rechtstreeks verband staat met de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 8, § 2, van de wet van 10 april
1971, wanneer de werknemer zich daar bevindt voor de nakoming van een verplichting die of de uitoefening van een recht dat uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeit;
Overwegende dat het onderdeel veronderstelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel betrekking heeft op de verplichtingen van de werknemer;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
13 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Draps.
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Nr. 28
3° KAMER - 13 januari 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - TOETSING VAN DE WETTIGHEID - BEGRIP - BESCHIKKINGSBEGINSEL.
Niet regelmatig met redenen omkleed is het bestreden arrest dat het Hof van Cassatie niet
in staat stelt na te gaan of het arbeidshof artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek,
waarin het beschikkingsbeginsel is neergelegd, in acht genomen heeft1. (Art. 149 G.W.
1994)
(C. T. J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0179.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 mei 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
Het eerste luidt als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- beschikkingsbeginsel, vervat in laatstgenoemd artikel;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Alvorens de heropening van het debat te bevelen teneinde de partijen de gelegenheid te
geven "conclusie te nemen over de punten van de vordering die met name voortvloeien uit
de door het [arbeids]hof aan de arbeidsovereen-komst gegeven benaming", zegt het bestreden arrest voor recht "dat de tussen de partijen bestaande arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor bedienden is". Het beslist aldus op alle gronden die thans geacht
worden volledig weergegeven te zijn, en meer in het bijzonder op de volgende gronden :
"De getypte nota's die (verweerster) over het historische gedeelte van het kasteel had
voorbereid om de kwaliteit van de bezoeken aan het kasteel te verzekeren getuigen eveneens van de omvang van de intellectuele prestaties;
(...)
Scherpzinnig merkt de h. advocaat-generaal op dat:
'De omstandigheid dat het museum alleen in het toeristisch seizoen open is belet niet
1 Zie Cass., 20 feb. 1995, A.R. C.94.0122.F, nr. 99; 7 dec. 2001, volt. terechtz., A.R. C.99.0442.F,
nr. 681, met concl. proc-gen. DU JARDIN; J.F. LECLERCQ, "Le moyen de cassation en matière sociale",
Liber Amicorum LUCIEN SIMONT, Brussel, Bruylant 2002, nr. 3, pp. 144 en 145, en de aldaar vermelde
verwijzingen.
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dat de intellectuele activiteiten van (verweerster), die niet beperkt zijn tot die van gids, het
gehele jaar in beslag hebben genomen, daar de lectuur van werken over de geschiedenis
van het kasteel, het schrijven van de synthesenota's (...) noodzakelijkerwijs het gehele kalenderjaar beslaan'"
en dat "de h. advocaat-generaal de bij het dossier gevoegde stukken met kennis van zaken heeft beoordeeld".
Grieven
1. Eerste onderdeel
In de tweede aanvullende appèlconclusie die eiser na het advies van het openbaar ministerie had neergelegd verweet eiser aan het openbaar ministerie dat het, om te oordelen
dat de prestaties van verweerster in het museum noodzakelijkerwijze het gehele jaar in beslag namen, "gewaagt van 'het schrijven van synthesenota's' terwijl 'de synthesenota's'
waarover de h. advocaat-generaal spreekt (stukken 42 tot 45 van het dossier van [verweerster]) nooit door (haar) zijn opgemaakt maar haar door (eiser) zijn overhandigd, zoals
(verweerster) dat trouwens uitdrukkelijk toegeeft op bladzijde 14 (vierde lid) van haar appèlconclusie".
In haar appèlconclusie (p. 14) betoogde verweerster dat haar werk "in het laagseizoen"
onder meer tot doel had haar in staat te stellen "Ecaussines, zijn kasteel, zijn museum te
bestuderen; (dat) (eiser en de Stichting) haar trouwens met dat doel de omvangrijke documentatie ter hand stelden die zij als bijlagen 41 tot 45 voegt bij haar dossier".
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het verweerster aanziet als de auteur
van de documentatie die zij als bijlagen 41 tot 45 bij haar dossier voegde, werpt het arrest
een geschil op waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie was uitgesloten; het
schendt derhalve artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het erin vervatte beschikkingsbeginsel; doordat het arrest bovendien niet antwoordt op het omstandig verweer
van eiser volgens hetwelk het openbaar ministerie ten onrechte en in strijd met wat verweerster zelf betoogt haar aanzag als de auteur van de synthesenota's, is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het de beslissing dat verweerster onder meer synthesenota's heeft opgemaakt over het kasteel te Ecaussines, wat het arrest ertoe deed besluiten dat haar werkzaamheden van overwegend intellectuele aard waren, niet
grondt op de stukken 41 tot 45 van het dossier van verweerster, werpt het eveneens een
geschil op waarvan het bestaan door de partijen bij conclusie was uitgesloten, daar verweerster in geen enkele procesakte heeft betoogd synthesenota's te hebben gemaakt over
het kasteel te Ecaussines; het schendt derhalve artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het erin vervatte beschikkingsbeginsel; bovendien ontslaat het verweerster in
strijd met de wet van haar verplichting het bewijs te leveren van de feitelijke gegevens
waarop het arbeidshof zijn beslissing om de overeenkomst een andere benaming te geven
grondt en schendt het zodoende de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek; ten slotte geeft het niet aan op welke, door de partijen neergelegde stukken van de dossiers het zich baseert om verweerster als de auteur van synthesenota's over het kasteel te beschouwen, zodat het Hof niet in staat is toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing; het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
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Overwegende dat het door de partijen bij de feitenrechters aanhangig gemaakte geschil betrekking had op de aard van hun overeenkomst; dat eiser, die verklaarde dat de partijen een arbeidsovereenkomst voor werklieden hadden gesloten, de bewering van verweerster volgens welke het een arbeidsovereenkomst
voor bedienden betrof, betwistte door in zijn conclusie aan te voeren dat verweerster niet de auteur was van de "synthesenota's" die bij het dossier gevoegd
waren onder de nummers 41 tot 45, maar dat die stukken aan haar waren overgemaakt en dat verweerster zulks toegaf in haar conclusie;
Overwegende dat het arrest uit "het geheel van de bij het dossier van verweerster gevoegde stukken" afleidt dat zij overwegend intellectuele arbeid verrichte;
dat het arrest daartoe onder meer de bewoordingen overneemt van het advies van
het openbaar ministerie waarin verschillende feitelijke gegevens, waaronder "het
schrijven van de synthesenota's", in aanmerking worden genomen; dat het arrest
evenwel niet preciseert of die nota's al dan niet de dossierstukken nummers 41
tot 45 zijn;
Dat het arrest, daar het zulks niet preciseert, het Hof niet in staat stelt na te
gaan of het arbeidshof artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het
beschikkingsbeginsel vervat is, in acht genomen heeft;
Dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed, zodat het artikel 149
van de Grondwet schendt;
Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is;
Wat de omvang van de vernietiging betreft :
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de gegrondheid van
het hoger beroep, wegens het door het arrest tussen beide beslissingen gelegde
verband, ook de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij de vordering van eiser tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding verworpen wordt;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige grieven
die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de gegrondheid van het hoger beroep en over de vordering tot schadevergoeding wegens
tergend en roekeloos geding;
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 Luik.
13 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzit-
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ter – Gedeeltelijk andersluidende2 conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 29
3° KAMER - 13 januari 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - GELDIGHEID - WERKGEVER LASTHEBBER VAN DE WERKGEVER - OPZEGGING, DOOR DE LASTHEBBER GEGEVEN BUITEN DE
PERKEN VAN DE LASTGEVING - BEKRACHTIGING DOOR DE LASTGEVER - GEVOLGEN - WERKNEMER.
2º LASTGEVING - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - OPZEGGING - GELDIGHEID WERKGEVER - LASTHEBBER VAN DE WERKGEVER - OPZEGGING, DOOR DE LASTHEBBER GEGEVEN
BUITEN DE PERKEN VAN DE LASTGEVING - BEKRACHTIGING DOOR DE LASTGEVER - GEVOLGEN WERKNEMER.
1º en 2° Wanneer de lasthebber van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur met opzegging beëindigt zonder daartoe gemachtigd te zijn, en de
werkgever die handeling bekrachtigt, werkt die bekrachtiging door de werkgever enkel
terug tot de dag van de opzegging op voorwaarde dat daardoor geen afbreuk wordt
gedaan aan een recht dat de werknemer krachtens de wet betreffende de
arbeidsovereenkomsten ten gevolge van de opzegging verkregen heeft1. (Artt. 1338 en
1998, tweede lid, B.W.; Art. 37, §1 Arbeidsovereenkomstenwet)
(L. T. UNION PROFESSIONNELLE SOCIETE ROYALE LE CHEVAL DE TRAIT ARDENNAIS)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0025.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 september 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
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 :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 18, 37, 41, 84 en 85 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
2 I.v.m. de omvang van de vernietiging concludeerde het O.M. tot vernietiging van het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak deed over de gegrondheid van het tegen eiser ingestelde hoofdberoep.
1 Zie Cass., 6 feb. 1953 (Bull. en Pas., 1953, I, 436); 6 nov. 1995, A.R. S.95.0034.N, nr. 476.

Nr. 29 - 13.1.03

HOF VAN CASSATIE

139

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de door de heer E. op 10 februari 1997 ter kennis gebrachte opzegging geldig met terugwerkende kracht tot 1 maart 1997, beslist bijgevolg dat eiser een gedeelte van zijn opzeggingstermijn heeft vervuld en beveelt de heropening van het debat
teneinde de partijen de gelegenheid te geven uitleg te verstrekken "omtrent het saldo van
de opzeggingsvergoeding", op de volgende gronden :
"1. De eerste rechters hebben beslist dat, blijkens het proces-verbaal van de raad van
bestuur van [verweerster], de voorzitter, de heer E., wel degelijk bevoegd was om de beëindiging van zijn overeenkomst met opzeggingstermijn ter kennis te brengen [aan eiser],
daar voornoemd proces-verbaal ondertekend was door baron de F. (titelvoerend voorzitter) en door de heer O. (titelvoerend secretaris-generaal), en dat het overigens niet kan
worden betwist dat die beslissing is bekrachtigd door [verweerster].
2. Artikel 10, derde lid, van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen bepaalt dat, behoudens bijzondere bepalingen in de statuten, de vereniging in al de rechterlijke verrichtingen wordt vertegenwoordigd door haar bestuurders of door hen die de algemene vergadering daartoe afgevaardigd heeft.
3. Uit de statuten van [verweerster] (tekst van 1926) blijkt dat de ontslagbevoegdheid
ofwel bij de directieraad in zijn geheel berust (artikel 16) ofwel gezamenlijk toekomt aan
de voorzitter van de directieraad en de secretaris-generaal, zulks krachtens een clausule
waarbij de handtekening van beiden wordt vereist (artikel 17).
4. Na lezing van de lijst van de leden van de beroepsvereniging [verweerster] overeenkomstig die welke regelmatig door de Raad van State werd bekrachtigd op 26 juni 1970
en in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt (toepassing van artikel 6 van voormelde wet van 31 maart 1898) blijkt dat het voorzitterschap wettelijk is opgedragen aan baron
P. de F. de J. en dat de functie van secretaris-generaal wettelijk is opgedragen aan M.
O.,terwijl de heer E. blijkbaar slechts de hoedanigheid van 'werkend lid, bestuurder' heeft.
5. Er mag bijgevolg worden aangenomen dat de heer E. niet bevoegd was om [eiser] te
ontslaan.
6. In zijn beslissing van 30 september 1998 heeft de Raad van State evenwel het besluit
bekrachtigd van de algemene vergadering van [verweerster] van 10 januari 1998 houdende herziening van [haar] statuten en houdende bekrachtiging van de rechtshandelingen,
die zijn verricht door de onderscheiden organen van [verweerster] die elkaar zijn opgevolgd sedert de laatste bekrachtiging van de samenstelling van de directieraad in 1970.
7. Die bekrachtiging heeft terugwerkende kracht en strekt zich noodzakelijkerwijze uit
tot de rechtshandelingen die dokter E. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereniging [verweerster] heeft verricht, met name tot de op 10 februari 1997 [aan eiser] toegezonden ontslagbrief (cf. Cass., 7 maart 1969, A.C. 1969, 633).
8. Ook al zou moeten worden aangenomen dat de bekrachtiging zich niet noodzakelijkerwijs uitstrekte tot de door E. verrichte handelingen, quod non, dan nog neemt zulks
niet weg dat de bekrachtiging ook stilzwijgend kan zijn en dat het te dezen vaststaat dat de
raad van bestuur op de hoogte was van het ontslag [van eiser] en het heeft goedgekeurd.
9. Ten overvloede dient nog erop te worden gewezen dat de onbevoegdheid van dokter
E. te wijten is aan het feit dat [eiser], aan wie het auditoraat van de Raad van State een
persoonlijk schrijven had gericht, het dossier niet had opgevolgd, en dat eiser een excuus
zoekt voor zijn eigen slordigheden in de uitoefening van zijn functie".
Grieven
...
1.3 Derde onderdeel
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Krachtens artikel 37 van de wet van 3 juli 1978 dient de werkgever, die de overeenkomst met een opzeggingstermijn wil beëindigen, de aanvang en de duur van de opzegging te vermelden, waardoor hij de werknemer niet alleen duidelijkheid verschaft omtrent
zijn wil om de overeenkomst te beëindigen maar ook omtrent de datum waarop laatstgenoemde ontslagen zal zijn van zijn verplichting om te werken; krachtens artikel 84 van
genoemde wet kan de bediende die door zijn werkgever opgezegd is, aan de overeenkomst een einde maken mits een verkorte opzeggingstermijn; ten slotte mag de werknemer die ontslag heeft gekregen, krachtens de artikelen 41 en 85 van de wet, van het werk
wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken.
Krachtens artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever niet gebonden door
een ontslag met opzegging, wanneer die gegeven wordt door een persoon die daartoe niet
bevoegd is. Weliswaar kan hij de verrichte handeling bekrachtigen, maar het ontslag
waaraan een opzeggingstermijn verbonden is, mag enkel met terugwerkende kracht worden geldig verklaard, wanneer daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de verkregen
rechten van de werknemer, die een derde is ten opzichte van de eenzijdige handeling, die
het ontslag met opzeggingstermijn is. Zolang de werkgever het ontslag met opzeggingstermijn niet heeft bekrachtigd, [kan] de werknemer niet weten of en op welke datum de
arbeidsbetrekkingen een einde zullen nemen; hij kan zich ten aanzien van de werkgever
niet beroepen op de hem bij de artikelen 41, 84 en 85 van de wet van 3 juli 1978 toegekende rechten. Ten slotte is hij bij het verstrijken van de zogenaamde opzeggingstermijn
niet ontslagen van zijn verplichting om te werken. Daaruit volgt dat de bekrachtiging geen
terugwerkende kracht kan hebben, zoniet verliest de werknemer alle rechten die voortvloeien uit een opzegging met opzeggingstermijn.
Het arrest overweegt dat het ontslag door de algemene vergadering van [verweerster] is
bekrachtigd op 10 januari 1998. Door die bekrachtiging te laten terugwerken tot 1 maart
1997, dag waarop het door de heer E. op 10 februari 1997 gegeven ontslag is ingegaan,
teneinde daaruit af te leiden dat eiser een gedeelte van zijn opzeggingstermijn heeft vervuld en enkel nog recht heeft op een saldo van de opzeggingsvergoeding, schendt het arrest alle, in het middel vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van de artikelen 18
van de wet van 3 juli 1978 en 149 van de Grondwet.
Wat de stilzwijgende bekrachtiging door de raad van bestuur betreft, het arrest situeert
die niet in de tijd, zodat het Hof geen toezicht kan uitoefenen op de regel volgens welke
de bekrachtiging enkel terugwerkende kracht kan hebben indien de rechten van derden
niet worden benadeeld; het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet).
...

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
...
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 1998, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, de lastgever niet gehouden is tot hetgeen buiten de macht van de lasthebber mocht zijn gedaan, dan voor zover hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend
heeft bekrachtigd;
Dat de bekrachtiging terugwerkende kracht heeft op voorwaarde dat de door
derden verkregen rechten niet worden benadeeld;
Overwegende dat de werkgever niet gebonden is door de opzegging met opzeggingstermijn die een lasthebber in naam van de werkgever aan een werkne-
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mer geeft zonder de perken van zijn volmacht in acht te nemen;
Dat die handeling, zolang hij niet door de werkgever is bekrachtigd, geen van
de gevolgen heeft die de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het ontslag verbindt;
Dat, derhalve, de bekrachtiging ervan door de werkgever geen afbreuk kan
doen aan een recht dat de werknemer krachtens die wet ten gevolge van het ontslag verkregen heeft;
Dat het onderdeel, in zoverre het het tegendeel staande houdt, faalt naar recht;
En overwegende dat de overwegingen van het arrest betreffende de bekrachtiging van het litigieuze ontslag door de algemene vergadering van verweerster
een voldoende grondslag opleveren voor de beslissing waartegen het middel opkomt; dat bijgevolg het onderdeel, in zoverre het aan het arrest verwijt dat het de
datum niet preciseert waarop die handeling door de raad van bestuur van verweerster werd bekrachtigd, niet tot vernietiging van het arrest kan leiden; dat het
bijgevolg van belang is ontbloot en derhalve niet ontvankelijk is;
[...]
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
13 januari 2003 - 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 Gérard.

Nr. 30
2° KAMER - 15 januari 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOGER BEROEP BESLISSING - EIGEN REDENEN - BEROEPEN VONNIS AANGETAST DOOR NIETIGHEID - GEVOLG.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - BESLISSING - EIGEN REDENEN - BEROEPEN VONNIS
AANGETAST DOOR NIETIGHEID - GEVOLG.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN STRAFZAKEN - HOGER BEROEP - BESLISSING - EIGEN REDENEN - BEROEPEN VONNIS AANGETAST
DOOR NIETIGHEID - GEVOLG.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - DEBAT OPENING - BEGRIP - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDING - GEVOLG.
1º, 2° en 3° Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig
alleen omdat ze het door nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart1.
1 Zie Cass., 27 feb. 1987, A.R. 5216, nr. 386, en de noot R.D.; 24 dec. 1993, A.R. 8059, nr. 549; 20
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4º De vermelding, in het proces-verbaal van de terechtzitting, volgens welke "het
onderzoek verricht wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van het Wetboek
van Strafvordering", bewijst op zich niet dat het debat is geopend. (Art. 190 Sv.)
(S. e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1296.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 21 juni 2002 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Eiseres voert dezelfde drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser, beklaagde :
1. In zoverre het gericht is tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, niet nietig is, alleen omdat ze het door nietigheid aangetaste, beroepen vonnis niet nietig verklaart;
Overwegende dat de appèlrechters, te dezen, de beslissing van de eerste rechter over de strafvordering weliswaar bevestigen; dat zij dat evenwel doen door
zich te baseren op grond van eigen redenen, zonder de redenen van de beroepen
beslissing aan te nemen;
Dat de correctionele rechtbank de vermeende nietigheden van die beslissing
bijgevolg niet heeft aangenomen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de vermelding, in het proces-verbaal van de terechtzitting,
volgens welke "het onderzoek verricht wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering", op zich niet bewijst dat het debat
is geopend;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de correctionele rechtbank op
sept. 1995, A.R. P.95.1029.F, nr. 392; 23 mei 1997, A.R. D.95.0024.N, nr. 237; 22 mei 1998, A.R.
C.97.0109.F, nr. 265; 3 april 2001, A.R. P.00.1595.N, nr. 197; R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, 2de uitg., 1999, blz. 885 en 886, nrs. 2095 en 2096; J. LECLERCQ, v° "Appel en
matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, blz. 162, nr. 866.
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de terechtzittingen van 3 april en 7 november 2001, ondanks de vermelding van
het voormelde artikel 190 in de desbetreffende processen-verbaal, de behandeling van de zaak uitsluitend heeft verdaagd, in het eerste geval om de partijen toe
te staan de zaak in gereedheid te brengen, in het tweede geval wegens overbelasting van de rol;
Dat het debat pas is geopend en voortgezet op de terechtzitting van 24 mei
2002, door het verslag van de plaatsvervangende voorzitter, de neerlegging van
de conclusies van elke partij, hun pleidooien, de vordering van het openbaar ministerie en de antwoorden daarop; dat de rechtbank op die datum, waarop de
zaak volledig is behandeld, samengesteld was uit de rechters die het vonnis hebben gewezen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre ze gericht
zijn tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van V.L. tegen de
eisers, uitspraak doet over de omvang van de schade;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
15 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu; P. Du Jardin, Brussel en De Bruyn.

Nr. 31
2° KAMER - 15 januari 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - BESLISSING TOT VERBETERING ONTVANKELIJKHEID.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESLISSING
TOT VERBETERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - OVERTOLLIGE REDEN - KRITIEK
- GEVOLG.
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEGRIP - RAADKAMER IDENTITEIT VAN DE MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.
5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BESLISSING CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE DIENEND - GEVOLG.
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESLISSING
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- BEGRIP - UITWERKING - DAAD VAN VERVOLGING.

7º STRAFVORDERING - BESLISSING TOT VERBETERING - BEGRIP - UITWERKING
- DAAD VAN VERVOLGING.
1º en 2° Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is
ontvankelijk1. (Impliciet) (Art. 794 Ger.W.)
3º Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige reden
van de bestreden beslissing bekritiseert2.
4º Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd tot staving
van een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is
niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat er gewettigde twijfel bestaat over de ware
identiteit van de magistraat van het O.M. die zitting heeft gehouden op de terechtzitting
van de raadkamer3.
5º De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie die niet meer ter zake dienend is
wegens zijn beslissing4. (Art. 149 G.W. 1994)
6º en 7° De rechter kan de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing verbeteren,
zonder dat de daarin vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt of
gewijzigd; het verbeterend vonnis vormt één geheel met het verbeterde vonnis of arrest 5;
het strafgerecht dat de verschrijving in één van zijn beslissingen verbetert, doet geen
uitspraak meer over de strafvordering; bijgevolg kan een verzoekschrift tot verbetering
van een beslissing over de strafvordering geen nieuwe daad van vervolging zijn,
aangezien het de verbeterde beslissing over de oorspronkelijke vervolgingen niet kan
aantasten. (Art. 794 Ger.W.)
(B. en S T. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1315.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 17 september 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 Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
1 Zie, eveneens impliciet, Cass., 25 feb. 1974 (A.C., 1974, 697); 3 nov. 1975 (ibid., 1976, 293); 18
okt. 1983, A.R. 8024, nr. 90; 7 juni 2000, A.R. P.00.0153.F, nr. 347; 20 feb. 2002, A.R. P.01.1356.F,
nr. 123; vgl. Cass., 7 juni 1978 (A.C., 1978, 1186).
2 Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.00.1531.F, nr. 15.
3 Zie Cass., 6 nov. 2002, A.R. P.02.1394.F, nr. 588.
4 Cass., 3 april 1985, A.R. 4021, nr. 471; 3 dec. 2001, A.R. S.01.0029.F, nr. 663.
5 Zie Cass., 7 juni 1978 (A.C., 1978, 1186); 7 juni 2000, A.R. P.00.0153.F, nr. 347.
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Grieven
[Eiser] heeft voor het hof van beroep aangevoerd dat de verbeterende beschikking, die
de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg op 20 juni 2002 heeft gewezen, een daad
van vervolging was die de hem toe te kennen onschendbaarheid miskende.
[Eiser] betwist de redengeving van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
in zoverre daarin vermeld wordt dat zij niet bevoegd is om de verwijzingsbeschikking van
28 maart 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel te wijzigen.
[Eiser] heeft de kamer van inbeschuldigingstelling nooit verzocht de beslissing van de
raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te wijzigen, in zoverre ze de [eisers] naar
de correctionele rechtbank verwijst, maar heeft ze alleen verzocht vast te stellen dat de aldus gewezen beschikking van 28 maart 2002 niet kon worden gewijzigd door een nieuwe
(zelfs verbeterende) beslissing, zoals door de beschikking van 20 juni 2002, die een nieuwe daad van vervolging is en de onschendbaarheid van [eiser] miskent. Het aldus ingestelde hoger beroep strekte dus uitsluitend ertoe te doen vaststellen dat elke nieuwe daad
van vervolging - zoals die wordt opgeleverd door een verbeterende procedure met een debat op tegenspraak - niet kon worden gesteld zonder [eisers] onschendbaarheid te miskennen. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft ten onrechte beslist dat het ingestelde hoger beroep ertoe strekte de draagwijdte van de verwijzingsbeschikking van 28 maart 2002
uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
Het staat vast dat de zaak bij de correctionele rechtbank aanhangig is gemaakt door de
verwijzingsbeschikking en niet door de daaropvolgende dagvaarding, aangezien die dagvaarding de beklaagde alleen verwittigt van de datum waarop hij moet verschijnen.
De verwijzingsbeschikking is uiteraard een daad van vervolging, die thans de onschendbaarheid van [eiser] miskent (cf. infra) (dat is dermate het geval, dat opgemerkt
dient te worden dat de huidige onschendbaarheid van de Belgische ministers en van de
ministers de vorderingen tot vervolging voor de onderzoeksgerechten en tot verwijzing
aan vormvereisten onderwerpt: artikel 103 van de Grondwet en artikel 11 van de wet van
25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, alsook artikel 59 van de Grondwet). De kamer van inbeschuldigingstelling heeft het feit dat
[eiser] geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking van 28 maart
2002, ten onrechte als een berusting beschouwd. Op 28 maart 2002 kon [eiser] immers
geen aanspraak maken op enige onschendbaarheid die aan zijn ambt verbonden zou zijn,
aangezien hij pas op 14 april 2002 is benoemd tot eerste minister van de Republiek Congo. [Eiser] kon dus geen dienstig hoger beroep instellen tegen de verwijzingsbeschikking,
zodat die ontstentenis van hoger beroep geen berusting kon zijn.
De procedure die de arbeidsauditeur heeft ingesteld tot verbetering van de verwijzingsbeschikking die op 28 maart 2002 is gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, alsook de verbeterende beschikking van 20 juni 2002, zijn daden van vervolging, in zoverre ze ertoe strekken de onderzoeksprocedure en het procedurereglement te regelen. Bij gebrek aan een dergelijke verbeterende procedure kunnen de
vervolgingen immers niet als rechtsgeldig worden aangemerkt, gelet op het gebrek dat de
verwijzingsbeschikking van 28 maart 2002 aantast. Dit spreekt voor zich, aangezien de arbeidsauditeur die verbeterende procedure heeft voortgezet, dat hij zich in zijn vordering
van 11 april 2002 daarenboven de moeite heeft getroost de raadkamer te verzoeken niet
alleen de verschrijving te verbeteren, maar ook "te zeggen dat er geen afschrift zal worden
overhandigd van die beschikking (NB verwijzingsbeschikking van 28 maart 2002) zonder
daarbij een afschrift van de te wijzen verbeterende beschikking". Dit toont aan dat de verbeterende beschikking één geheel met de verwijzingsbeschikking vormt en derhalve het
karakter van een daad van vervolging verkrijgt. De procedure tot verbetering is eveneens
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een daad van vervolging, in zoverre de [eisers] regelmatig zijn opgeroepen op de terechtzitting tot verbetering om er hun recht van verdediging te doen gelden ten aanzien van de
procedure tot vervolging, net als de burgerlijke partij, die er conclusie genomen heeft en
gepleit heeft.
De verwijzingsbeschikking van 28 maart 2002 is alleen volledig en rechtsgeldig als ze
samen of in verhouding tot de verbeterende beschikking van 20 juni 2002 wordt gelezen.
Een procedure tot verbetering die ingeleid wordt na [eisers] benoeming tot eerste minister
van de Democratische Republiek Congo, tast [eisers] onschendbaarheid aan, zelfs al is de
te verbeteren verwijzingsbeschikking (beschikking van 28 maart 2002) uitgesproken vóór
[eisers] benoeming tot het ambt dat hem onschendbaarheid verleent. Evenwel moet worden opgemerkt dat de huidige verbetering niet alleen betrekking heeft op een gewone inversie van de naam (voorbeeld opgenomen in het handboek van strafrechtspleging van de
heer Franchimont et alii, blz. 555), maar op de identiteit van de magistraat die deelgenomen heeft aan de beraadslaging en/of uitspraak van de beslissing van 28 maart 2002, en
die niet dezelfde blijkt te zijn als die welke zitting heeft gehouden op de terechtzitting van
14 maart 2002, waarop de pleidooien zijn gehouden. De terechtzitting waarop de pleidooien zijn gehouden, blijkt te hebben plaatsgevonden op 14 maart 2002, terwijl de beraadslaging en/of uitspraak hebben plaatsgevonden op 28 maart 2002, wat een gewettigde twijfel
doet ontstaan over de ware identiteit van de magistraat die zitting heeft gehouden.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de onschendbaarheid die [eiser] geniet op grond van het arrest van 14 februari 2002
van het Internationaal Gerechtshof.
Grieven
[Eiser] is benoemd tot eerste minister van de Democratische Republiek Congo krachtens de akkoorden van 19 april 2002 van Sun City, genaamd "Accord politique pour la gestion consensuelle de la transition en République démocratique du Congo" [...]. Artikel 1
van dat akkoord luidt als volgt: "Monsieur Jean Pierre Bemba est le premier ministre. Le
premier ministre est le chef du gouvernement et le président du conseil des Ministres".
Artikel 21 van dat akkoord bepaalt dat dit akkoord de partijen bindt op de datum van de
ondertekening ervan. Het is dus van toepassing en krijgt zijn volle uitwerking vanaf 19
april 2002. Dat akkoord, en bijgevolg de wettigheid van de functies die voorzitter Kabila
en de eerste minister uitoefenen, zijn erkend door de Belgische regering en de internationale gemeenschap, die zich gelukkig hebben geprezen met het bereikte akkoord en de partijen bij dat akkoord actief steunen [...]. [Eisers] statuut van eerste minister kan bijgevolg
niet meer worden betwist, aangezien de wettigheid ervan uitdrukkelijk is bekrachtigd door
de Belgische regering. De Belgische regering onderhoudt overigens normale diplomatieke
betrekkingen met de Democratische Republiek Congo, wat zowel blijkt uit de aanwezigheid van de ambassadeur van Zijne Majesteit de Koning der Belgen in de DRC, als uit de
betrekkingen tussen de regeringen onderling, en zelfs uit de rechtstreekse contacten tussen
[eiser] en verschillende leden van de Belgische regering. Die feitelijke gegevens zijn in
overeenstemming met het Belgische grondwettelijke recht en met de praktijk van het internationaal recht.
Krachtens artikel 167 van de Grondwet moet de Koning (de uitvoerende macht) beslissen over de erkenning van de Staten en Regeringen. Algemeen wordt erkend dat "c'est au
droit interne de l'Etat intéressé qu'il appartient de déterminer quelle est en son sein l'autorité habilitée à décider de la (non-)reconnaissance. En règle générale, c'est l'organe auquel
est constitutionnellement confiée la conduite de ses relations internationales qui est compétent en la matière" (J. Verhoeven, Droit international public, Larcier, 2000, blz. 62) "La
reconnaissance d'un Etat nouveau peut avoir lieu de différentes manières. C'est le droit in-
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terne de l'Etat existant qui désigne l'organe qui doit y procéder" (P Guggenheim, Traité de
droit international public, Deel I, 1953, Librairie de l'Université, Georg et Cie SA, Genève; zie ook NGUYEN QOC DINH, Droit international public, L.G.D.J., 1975, blz. 411
e.v.). "[Que] la reconnaissance soit explicite ou non, elle ne peut valablement exprimer
une volonté de reconnaître que si elle procède de l'autorité à laquelle le droit interne de
l'Etat intéressé a conféré les pouvoirs requis à cet effet. Il n'y a dès lors pas de reconnaissance 'judiciaire', c'est-à-dire de décision de justice, qui puisse, par exemple, tenir lieu de
reconnaissance gouvernementale" (Verhoeven, op. cit., blz. 65). Het staat dus niet aan de
Belgische rechterlijke macht een expliciete of impliciete erkenning van een Staat of Regering te bewisten (of te doen), aangezien die bevoegdheid door artikel 167 van de Grondwet aan de Koning (uitvoerende macht) is verleend.
[Eiser] oefent thans een bepaald aantal bevoegdheden uit die verband houden met zijn
ambt. Hij raadpleegt de verschillende politieke of andere machtsgroepen van de Democratische Republiek Congo om een regering van nationale eenheid te vormen [...]. In zijn
hoedanigheid van eerste minister verzekert hij zich van de samenwerking of de steun van
internationale organisaties, die als gesprekspartner over het algemeen geen natuurlijke
personen hebben, maar Staten of bepaalde onderdelen ervan [...].
Derhalve moeten alle rechtsgevolgen toegekend worden die verbonden zijn aan [eisers]
nieuwe ambt.
Een van de rechtsgevolgen die voortvloeien uit het ambt van eerste minister, is [eisers]
onschendbaarheid.
Het beginsel van onschendbaarheid dat verbonden is aan [eisers] ambt, kan niet worden
betwist en is onlangs opnieuw bevestigd door het Internationaal Gerechtshof van Den
Haag in zijn Yerodia-arrest van 14 februari 2002 [...]. Paragraaf 58 van dat arrest luidt als
volgt: "La Cour a examiné avec soin la pratique des Etats, y compris les législations nationales et les quelques décisions rendues par de hautes juridictions nationales, telle la
Chambre des Lords (dans l'affaire Pinochet) ou la Cour de cassation française. Elle n'est
pas parvenue à déduire de cette pratique l'existence, en droit international coutumier, d'une exception quelconque à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des ministres des Affaires étrangères lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des
crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité" [...]. Het onschendbaarheidsbeginsel,
dat vervolgingen wegens oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid belet,
moet ten aanzien van vervolgingen die ingesteld worden wegens een vermeende schending van de nationale wetgeving, a fortiori zijn volle uitwerking krijgen door ze volledig
uit te sluiten. Het Internationaal Gerechtshof heeft overigens erop gewezen dat: "La Cour
en conclut que les fonctions d'un ministre des Affaires étrangères sont telles que, pour
toute la durée de sa charge, il bénéficie de l'immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre
tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions. A cet égard, il n'est pas possible d'opérer de distinction entre les actes accomplis par
un ministre des Affaires étrangères à titre 'officiel' et ceux qui l'auraient été à titre 'privé',
pas plus qu'entre les actes accomplis par l'intéressé avant qu'il n'occupe les fonctions de
ministre des Affaires étrangères et ceux accomplis durant l'exercice de ses functions" [...].
Het feit dat de vervolgingen zijn ingesteld vóór de wijziging van [eisers] hoedanigheid,
kan de onschendbaarheid die hij thans geniet, geenszins aantasten. Het feit dat de vermeende telastleggingen verband houden met [eisers] privé-leven, doet evenmin terzake.
Dat zou de betekenis van het haast absoluut vastgelegde onschendbaarheidsbeginsel uithollen.
Het onschendbaarheidsbeginsel, zoals het door het Internationaal Gerechtshof is bevestigd, valt onder het internationaal recht, dat in het Belgisch recht voorrang krijgt, met
name sinds het arrest van 27 mei 1971 van het Hof van Cassatie.
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De procedure tot verbetering van een materiële vergissing, die geleid heeft tot de verbeterende beschikking van 20 juni 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, is ingeleid na [eisers] benoeming tot eerste minister van de Democratische Republiek Congo.
Aangezien het een daad van vervolging betreft, moet worden vastgesteld dat deze niet
ontvankelijk is.
Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 135, 235 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Grieven
Het hoger beroep tegen de verbeterende beschikking is ontvankelijk verklaard, aangezien de [eisers] voldoen aan de in artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde voorwaarden en een uitleggende of verbeterende beslissing vatbaar is voor hoger beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling had in hoger beroep dus moeten beslissen dat
de zaak geldig bij haar aanhangig was gemaakt en had het onderzoek volledig moeten
controleren op grond van artikel 235bis, § 2, van het Wetboek van Strafvordering [...] en
ze is derhalve bevoegd om [eisers] onschendbaarheid te onderzoeken ten aanzien van de
aldus tegen hem verrichte daden van onderzoek, en om, in voorkomend geval, zich te buigen over de beschikking tot verwijzing van 28 maart 2002. Aangezien de verbeterende
procedure en de daaruit volgende beschikking daden van vervolging zijn, en het onderzoek bijgevolg nog steeds niet als afgesloten kon worden beschouwd, moest de kamer van
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep vaststellen dat er tegen [eiser] geen daden
van vervolging meer konden worden ingesteld.

IV. De beslissing van het Hof
A. Op eisers cassatieberoep :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appèlrechters beslissen dat de verschrijving in de beschikking tot verwijzing kon worden verbeterd, op grond dat die beschikking
"niet is bestreden (artikel 799 van het Gerechtelijk Wetboek)"; dat het middel, in
zoverre het gericht is tegen de overtollige reden van het arrest, volgens welke de
eisers zouden hebben berust in de voornoemde beschikking van 28 maart 2002,
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zou hebben betoogd
dat "er gewettigde twijfel bestaat over de ware identiteit van de magistraat [van
het openbaar ministerie] die zitting heeft gehouden" op de terechtzitting van de
raadkamer; dat het middel, wat dat betreft, niet voor het eerst mag worden aangevoerd voor het Hof en derhalve ook niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het bestreden arrest, voor het overige, de beroepen beschikking bevestigt die de verschrijving in de beschikking tot verwijzing van de eisers
naar de correctionele rechtbank had verbeterd, en daarbij beslist dat zij "definitief zijn verwezen door de beschikking van 28 maart 2002 van de raadkamer [...]
en de wijziging [ervan] niet meer kunnen vorderen"; dat de appèlrechters aldus
niet hoefden te antwoorden op de conclusie waarin de eisers betoogden dat de
verbeterende beschikking een nieuwe daad van vervolging was die de onschendbaarheid die eiser thans genoot miskende, aangezien die verdediging, wegens
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hun beslissing, niet meer terzake dienend was;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de rechter, overeenkomstig artikel 794 van het Gerechtelijk
Wetboek, de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing kan verbeteren, zonder dat de daarin vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt
of gewijzigd; dat het verbeterend vonnis of arrest één geheel met het verbeterde
vonnis of arrest vormt;
Overwegende dat een verzoekschrift tot verbetering van een beslissing over de
strafvordering bijgevolg geen nieuwe daad van vervolging kan zijn, aangezien
het de verbeterde beslissing over de oorspronkelijke vervolgingen niet kan aantasten;
Overwegende dat de appèlrechters die niet opnieuw uitspraak konden doen
over de regeling van de rechtspleging, hun beslissing om de verschrijving in de
verwijzingsbeschikking te verbeteren, ondanks de na die beschikking aangevoerde onschendbaarheid, naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangevoerd;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest de bewoordingen van de vordering, die naar artikel
135 van het Wetboek van Strafvordering verwijzen, niet overneemt;
Dat het middel, in zoverre het overweegt "dat het hoger beroep tegen de verbeterende beschikking ontvankelijk [is] verklaard, aangezien de [eisers voldeden]
aan de in [het voormelde] artikel 135 bedoelde voorwaarden", uit een onjuiste
uitlegging van het bestreden arrest voortvloeit en bijgevolg feitelijke grondslag
mist;
Overwegende dat het middel, voor het overige, in zoverre het de schending
van de artikelen 235 en 235bis van dat wetboek aanvoert, faalt naar recht, aangezien, zoals hierboven is aangegeven, het strafgerecht dat de verschrijving in een
van zijn beslissingen verbetert, geen uitspraak meer doet over de strafvordering;
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 :
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de middelen die aangevoerd worden in de memorie van eiseres, aangezien die middelen geen verband houden
met de jegens haar ingestelde strafvordering;
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;
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Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
15 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Helmons en C. Bontinck, Brussel.

Nr. 32
2° KAMER - 15 januari 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - GELDBOETE - OMZETTING IN EURO EENPARIGHEID NIET VEREIST - GEVOLG.
2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OMZETTING IN EURO - HOGER BEROEP EENPARIGHEID NIET VEREIST - GEVOLG.
1º en 2° Het bestreden vonnis is niet nietig, wanneer de appèlrechters vaststellen dat hun
beslissing met eenparigheid van stemmen is genomen, terwijl die eenstemmigheid niet
was vereist om de omzetting in euro van de geldboeten, die de eerste rechter in
Belgische frank had vastgesteld, naar recht te verantwoorden1. (Art. 211bis Sv.; Art. 5
Wet 26 juni 2000)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1326.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 september 2002 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift is gehecht aan dit arrest.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis niet nietig is, wanneer de appèlrechters
vaststellen dat hun beslissing met eenparigheid van stemmen is genomen, terwijl
die eenstemmigheid niet was vereist om de omzetting in euro van de geldboeten,
die de eerste rechter in Belgische frank had vastgesteld, naar recht te verantwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;
1 Zie Cass., 21 okt. 1986, A.R. 9606, nr. 112.
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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 eiseres in de kosten.
15 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Garot, Verviers.

Nr. 33
1° KAMER - 16 januari 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEZOLDIGINGEN - WERKEND VENNOOT - EIGEN UITGAVEN - BETALING DOOR DE VENNOOTSCHAP BELASTBAAR VOORDEEL.
Het voordeel dat voortvloeit uit de betaling door de vennootschap van de eigen uitgaven
van een werkend vennoot behoort tot de in de artt. 20, 2°, c, 27, §2 en 26, 2° en 4° W.I.B.
(1964) bedoelde bezoldigingen en voordelen1. (Artt. 20, 2°, c, 27, §2 en 26, 2° tot 4°
W.I.B. 1964)
(D. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0098.F)

I. Bestreden beslissing
Het casstieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 juni 2000 gewezen door het
Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers doen afstand van het tweede en derde middel.
Zij voeren een eerste middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
1 Zie Cass, 19 okt. 1989, A.R. F.0998.F, nr. 104; contra, T H. AFSCHRIFT, L'impôt des personnes
physiques, 1995, nr. 310, p. 229.
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- de artikelen 20, 2°, c, gewijzigd bij de wetten van 5 januari 1976 en 4 augustus 1986,
27, § 2, inzonderheid tweede lid, 2°, gewijzigd bij de wet van 5 januari 1976, en 246 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).
Aangevochten beslissingen en redenen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op een aanslag
in de personenbelasting, die ten laste van de eisers ten kohiere is gebracht voor het aanslagjaar 1991; dat eiser geneesheer is en zijn werkzaamheden verricht via een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan hij de enige vennoot en zaakvoerder is; dat die vennootschap facturen, die aan beide eisers persoonlijk waren gericht voor
aanpassingswerken van het aan hen beiden toebehorende pand waarvan een gedeelte door
de vennootschap wordt gehuurd, heeft betaald tot beloop van een bedrag van 1.666.91
BEF; dat de administratie dat bedrag van 1.666.911 BEF alleen ten name van eiser heeft
belast als bezoldiging van een werkend vennoot, verklaart het arrest de voorziening van
de eisers niet gegrond. Daartoe verwerpt het de door hen in hun conclusie aangevoerde argumenten volgens welke het voordeel dat voor hen voortvloeide uit het feit dat de vennootschap de litigieuze facturen had betaald niet kon worden aangemerkt als bezoldiging
van een werkend vennoot, en zulks (a) noch ten aanzien van eiseres, aangezien zij geen
enkele beroepsarbeid verrichte voor de vennootschap, (b) noch ten aanzien van eiser, aangezien de administratie niet aantoonde dat de vennootschap die kosten veeleer ten laste
had genomen omdat hij zijn beroepsarbeid verrichtte voor de vennootschap veeleer dan
omdat hij haar enige vennoot was. De administratie beroept zich wat dat betreft enkel op
het attractiebeginsel dat evenwel enkel van toepassing is op de bestuurder van de vennootschap en niet op een werkend vennoot zoals dat het geval is met eiser.
Het arrest beslist aldus op grond dat "de (eisers) met opzet het grootste gedeelte van
hun uitgaven voor de verbouwingswerkzaamheden, die aan hen persoonlijk waren gefactureerd, hebben afgewenteld op de vennootschap, ofschoon die werkzaamheden voor
meer dan drie vierde werden uitgevoerd in hun privé-woonruimte; dat zij zich onder die
omstandigheden vergeefs beroepen op hun goede trouw of het feit beklemtonen dat de
echtgenote geen vennoot en zaakvoerder van de vennootschap was, aangezien zij het bedrag niet heeft betaald van de facturen van de onderneming tot betaling waarvan beide
echtgenoten gehouden waren; (...) dat het hof [van beroep] alleen maar kan vaststellen (...)
dat, krachtens artikel 20, 2°, c., en 27, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1964, het bedrag volkomen terecht als inkomsten van een werkend vennoot is belast, daar
de tekst van de wet de beperking van de draagwijdte ervan, zoals de (eisers) vergeefs pogen te doen op bladzijde 9 van hun conclusie, uitsluit.
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De belastbare bedrijfsinkomsten zijn "die welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit activiteiten van alle aard", en onder meer de bezoldigingen omvatten van de werkende vennoten in Belgische handelsven-nootschappen andere dan vennootschappen op
aandelen. Die bezoldigingen zijn "die welke voor de verkrijger ervan de opbrengst vertegenwoordigen van de beroepsactiviteit die hij in (dergelijke vennootschappen) in de hoedanigheid van vennoot verricht" en ze omvatten"de voordelen van alle aard die (de werkende vennoot) verkrijgt uit hoofde of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid". Zij omvatten niet de voordelen die de vennootschap aan een werkend vennoot toekent, niet uit hoofde van of naar aanleiding van de uitoefening van zijn
activiteit voor de vennootschap, maar om een andere reden, bijvoorbeeld wegens zijn hoedanigheid van vennoot. Het bewijs dat een voordeel verkregen wordt uit hoofde of ter gelegenheid van de uitoefening van de activiteit dient door de administratie te worden gele-
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verd. Te dezen voerden de eisers in hun conclusie aan dat de administratie niet aantoont
dat het voordeel dat voor de eisers voortvloeide uit de betaling van de litigieuze facturen
door de vennootschap is verkregen uit hoofde of ter gelegenheid van het feit dat eiser zijn
beroepswerkzaamheid verrichtte voor de vennootschap en niet wegens zijn hoedanigheid
van enige vennoot. Door uit het loutere feit dat eiser werkend vennoot van de vennootschap was af te leiden dat de door haar in het uitsluitend belang van eiser betaalde bedragen, ten name van eiser belastbaar waren als bezoldiging van een werkend vennoot,
schendt het bestreden arrest de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Tweede onderdeel :
Overwegende dat artikel 20, 2°, c, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat de bedrijfsinkomsten die zijn welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit activiteiten van alle aard, dat zijn inzonderheid de
bezoldigingen van de werkende vennoten in een Belgische handelsvennootschap
die geen vennootschap op aandelen is;
Dat volgens artikel 27, § 2, van dat wetboek, tot de bovenvermelde bezoldigingen, ongeacht de schuldenaar, de benaming en de wijze waarop zij worden vastgesteld en toegekend behoren, alle beloningen die voor de verkrijger de opbrengst vertegenwoordigen van zijn beroepswerkzaamheid als vennoot in een in
artikel 20, 2°, c, bedoelde vennootschap die geen vennootschap op aandelen is;
dat daartoe inzonderheid behoren de voordelen, vergoedingen en bezoldigingen
die in wezen gelijkaardig zijn aan die welke in artikel 26, 2° tot 4°, van dat wetboek worden bedoeld, zoals de voordelen van alle aard die uit hoofde van of ter
gelegenheid van de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden verkregen;
Overwegende dat de in die bepalingen bedoelde bezoldigingen en voordelen
het voordeel omvatten dat voortvloeit uit het feit dat de vennootschap uitgaven,
die eigen zijn aan een werkend vennoot, voor haar rekening neemt;
Dat het arrest derhalve wettig beslist dat het door de vennootschap aan de eisers verleende voordeel als bedrijfsinkomen belastbaar is ten name van eiser, die
de enige werkende vennoot is in die vennootschap;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van afstand van het tweede en derde middel van het cassatieberoep;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
16 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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Nr. 34
1° KAMER - 16 januari 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEZOLDIGINGEN - VENNOOTSCHAPSAANDELEN - KOOPOPTIES TEN VOORDELE VAN EEN
LOONTREKKENDE - BELASTBARE VOORDELEN VAN ALLERLEI AARD - BEPALING - TIJDSTIP.
Om na te gaan of de werknemer die van zijn werkgever een koopoptie op aandelen van de
vennootschap krijgt, een belastbaar voordeel van allerlei aard in de zin van art. 26, eerste
lid W.I.B. (1964) ontvangt, moet men zich op het tijdstip van de toekenning van die optie
plaatsen en niet op het tijdstip dat zij door die werknemer wordt opgenomen 1. (Art. 26,
eerste en tweede lid, W.I.B. 1964)
(V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0060.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 mei 2001 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
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 26 (laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980), 67, 1° (laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 november 1976) en 183, eerste lid, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964);
- artikel 45, inzonderheid § 3, van de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest stelt in hoofdzaak vast dat eiser, die bediende was in een vennootschap naar Amerikaans recht, op 5 april 1985 met die vennootschap een overeenkomst,
"stock option agreement" genaamd, heeft gesloten waarbij hem een aankoopoptie op 1200
gewone aandelen van die vennootschap werd verleend; dat eiser die optie heeft gelicht in
juni 1986; dat hij ter zake van die optie geen bedrijfsinkomen heeft aangegeven noch naar
aanleiding van de toekenning noch naar aanleiding van de lichting van de optie; dat de belastingambtenaar, bij wijzigingsbericht van 19 november 1991, zijn voornemen te kennen
heeft gegeven om het door eiser voor het aanslagjaar 1987 aangegeven inkomen te verhogen met het bedrag van 2.005.422 BEF, dat hij van zijn werkgever als voordeel van alle
aard verkregen heeft en dat overeenkomt met het verschil tussen de waarde die de aandelen waarop de aankoopoptie betrekking had werkelijk hadden op de dag van de lichting
van de optie en de door eiser betaalde prijs; dat de litigieuze aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1987 op die grondslag is vastgesteld op 27 december 1991; dat
het bezwaarschrift van eiser tegen die aanslag is verworpen door de gewestelijk directeur
1 Zie Cass, 4 feb. 2002, A.R. S.00.0022.N, nr. 79; A. H AELTERMAN, "Belastbaarheid van de belastbare
optie", T.F.R., 1988/3, p. 160.
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van de directe belastingen; dat eiser voor het hof van beroep "betoogt dat het in de vorm
van opties op aandelen toegekende voordeel, overeenkomstig het gemeen recht, een bedrijfsinkomen is dat verkregen is in de vorm van een voordeel in natura en dat genoemd
voordeel verkregen wordt op het tijdstip waarop de optie wordt verleend of geacht wordt
dat te zijn, en niet op het tijdstip waarop de optie eventueel wordt gelicht".
Vervolgens verwerpt het bestreden arrest de voorziening van eiser, en zulks hoofdzakelijk op de volgende gronden: uit artikel 45, § 3, van voormelde wet van 27 december 1984
blijkt "dat de wetgever van 1984 oordeelde dat, wanneer, uit hoofde of ter gelegenheid
van de lichting van een aandelenoptie, een meerwaarde wordt behaald krachtens een optieovereenkomst op aandelen" in de zin van voornoemd artikel 45, "die meerwaarde een
voordeel van alle aard oplevert dat belastbaar is als een bezoldiging; de lichting van de
optie die de meerwaarde tot stand brengt is het belastbare feit en niet de verbintenis van
de werkgever om de aandelen af te staan, ook al is die optieovereenkomst een noodzakelijke voorwaarde"; voornoemde wet van 1984 "bepaalt dat de grondslag van de belasting
gelijk is aan het verschil tussen de waarde van de aandelen of delen die bij de lichting van
een aandelenoptie aan de werknemer toekomen en de optieprijs; de interne logica van de
tekst van de wet sluit uit dat de toekenning van de aandelenoptie het belastbare feit is,
aangezien de grondslag van de belasting, zoals zij door de wet wordt omschreven, op de
dag van de toekenning nog niet kan worden vastgesteld; de grondslag van het door de
werknemer verkregen inkomen, dat krachtens (voormeld) artikel 45 in aanmerking dient
te worden genomen als een belastbare bezoldiging in de zin van artikel 26, tweede lid, 2°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelatingen (1964) is de waarde van de aandelen ten tijde van de lichting van de optie verminderd met de optieprijs; (eiser) geeft aan (voornoemd) artikel 45 een uitlegging die onverenigbaar is met de tekst van de wet wanneer hij
betoogt dat de wetgever door het voegwoord 'wanneer' te gebruiken in de zin 'wanneer, uit
hoofde of ter gelegenheid van een lichting van een aandelenoptie, een belastbaar voordeel
... door een werknemer wordt behaald, dit voordeel van belasting wordt vrijgesteld ...',
niet alleen het ontstaan van een voordeel, maar ook de belastbaarheid van dat voordeel als
bezoldiging in de voorwaardelijke wijs heeft gesteld; alleen het ontstaan van een aan de
marktwetten onderworpen meerwaarde wordt in de voorwaardelijke wijs gesteld".
Grieven
(1) Artikel 26 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het van toepassing was op de aanslagjaren 1986 en 1987, bepaalt dat tot de bezoldigingen van de
werknemers die onderworpen zijn aan de wet op de arbeidsovereenkomsten "alle beloningen behoren die voor de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst
van een werkgever". Daartoe behoren inzonderheid: "2° voordelen van alle aard die de
werknemer behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid". Uit artikel 183 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) blijkt
dat voormelde bezoldigingen belastbaar zijn op het ogenblik van de betaling of de toekenning ervan. Wanneer de werkgever aan de werknemer een aandelenoptie toekent waarbij
laatstgenoemde het recht krijgt om tijdens een later belastbaar tijdvak aandelen tegen een
welbepaalde prijs te kopen, dient voor het antwoord op de vraag of de werknemer een
voordeel in natura ontvangt dat belastbaar is als bezoldiging het tijdstip van de toekenning
van de optie in aanmerking te worden genomen. Op dat ogenblik immers is het dat in het
vermogen van de werknemer een recht ontstaat waarvan de waarde kan worden geraamd.
Een dergelijk voordeel in natura staat weliswaar niet vast, zodat de raming van het voordeel kan worden betwist, inzonderheid wanneer het niet op de beurs genoteerde of niet
overdraagbare opties betreft. Die moeilijkheid om het voordeel te ramen is geen reden om
het bestaan zelf van het voordeel in natura te betwisten zoals evenmin het bestaan van een
voordeel in natura kan worden betwist in het geval dat aan de werknemer een loterijbiljet
wordt toegekend waarvan de trekking zou plaatsvinden tijdens een later aanslagjaar. Daar-
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entegen oefent de werknemer, door de aandelen waarop de optie betrekking heeft achteraf
aan te kopen tegen de optieprijs, een recht uit dat al sedert de toekenning van de optie deel
uitmaakt van het eigen vermogen van de werknemer. Door dat recht uit te oefenen verricht de werknemer een daad van normaal beheer van zijn eigen vermogen, zodat de daaruit voortvloeiende verrijking vrijgesteld is van personenbelasting krachtens artikel 67, 1°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het van toepassing was tijdens het aanslagjaar 1987. Die verrijking kan in geen geval als een bezoldiging worden
beschouwd.
(2) In strijd met wat het bestreden arrest beslist, wijkt artikel 45 van voornoemde wet
van 27 december 1984 geenszins af van de sub 1. uiteengezette beginselen. Na in § 1 de
begrippen "aandelenoptie", "overeenkomst tot aandelenoptie" en "lichting van een aandelenoptie" te hebben omschreven, bepaalt dat artikel, § 3 het volgende: "wanneer, uit hoofde of ter gelegenheid van een lichting van een aandelenoptie, een belastbaar voordeel in
de zin van artikel 26, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) door een werknemer wordt behaald, wordt dit voordeel van personenbelasting ...
vrijgesteld voor het bedrag dat wordt gevormd door het verschil tussen de waarde van de
aandelen of delen die bij de lichting van een aandelenoptie aan de werknemer toekomen
en de optieprijs". Zowel uit die tekst als uit de geschiedenis van de wet van 27 december
1984 blijkt dat de voorwaardelijke bijzin waarmee die bepaling begint betekent dat de
stellers van die wet zich niet hebben willen uitspreken over de vraag of het uit de lichting
van de optie voortvloeiende voordeel als bezoldiging belastbaar was in de personenbelasting en die aangelegenheid geregeld wilden laten door artikel 26, tweede lid, 2°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964). Blijkens de oorspronkelijke tekst van het
wetsontwerp bepaalde immers artikel 41, § 3, van het ontwerp (dat overeenkomt met artikel 45 van de wet) het volgende: "het voordeel dat een werknemer behaalt uit hoofde of
ter gelegenheid van de lichting van een aandelenoptie, wordt van personenbelasting vrijgesteld ... voor het bedrag dat wordt gevormd door het verschil tussen de waarde van de
aandelen of delen die bij de lichting van een aandelenoptie aan de werknemer toekomen
en de optieprijs". De tekst van artikel 45, § 3, van de wet is het resultaat van het amendement nr. 86 dat bij de commissie van de Kamer werd ingediend en naar luid waarvan de
woorden "het voordeel dat een werknemer behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van de
lichting van een aandelenoptie wordt vrijgesteld" worden vervangen door de woorden
"wanneer, uit hoofde of ter gelegenheid van een lichting van een aandelenoptie, een belastbaar voordeel in de zin van artikel 26, tweede lid, 2°, van hetzelfde wetboek, door een
werknemer wordt behaald, dit voordeel van personenbelasting wordt vrijgesteld". Blijkens
de verantwoording van het amendement was de bedoeling ervan "te voorkomen dat de
maatregel een afgeleid effect heeft op het al of niet belastbaar zijn van de betreffende handelingen waarvoor niet voldaan zou zijn aan de gestelde voorwaarden" (lees: om de maatregel te genieten). Verschillende leden van de Kamercommissie hebben zich bij dat amendement aangesloten in de volgende bewoordingen: "Terwijl het de bedoeling is een belastingvoordeel in het leven te roepen, bestaat het gevaar dat juist een nieuwe belastbare materie wordt gecreëerd. Bij elke operatie waarbij een aandelenoptie aan de werknemers
wordt geboden, zou het een vergissing zijn aan te nemen dat er sprake is van een voordeel
van alle aard ... uitsluitend op grond van het feit dat de voorwaarden voor het verlenen
van een belastingvrijstelling niet vervuld zijn. Hoe kan er zelfs sprake zijn van een voordeel van alle aard in verband met een meerwaarde gerealiseerd bij het lichten van een volgens de gemeenrechtelijke regels vastgestelde aankoopoptie ? Er is toch geen enkel verband met de beroepswerkzaamheid van de werknemer. Het eventuele verwerven van een
meerwaarde bij het lichten van een optie is een voordeel, behaald niet op basis van de beroepswerkzaamheid, maar op grond van de ontwikkeling van de markt. Het moet worden
beschouwd als een voordeel voortspruitend uit een kanscontract in de zin van artikel 1964
van het Burgerlijk Wetboek". De minister van Financiën antwoordde hierop dat ingevolge
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voormeld amendement op de tekst van artikel 41, § 3, van het ontwerp (het latere artikel
45, § 3, van de wet), er dus (in die bepaling) geen uitspraak wordt gedaan over de vraag of
er al dan niet sprake is van een belastbaar voordeel. Terzake blijven de voorheen geldende
regels en interpretaties van toepassing. De opvatting van de belastingadministratie is dat
er sprake is van een belastbaar voordeel wanneer de vennootschap zelf aandelen heeft
moeten wederinkopen, maar in de mate dat deze stelling voor de aanneming van artikel 41
kon worden betwist, zal dit ook na de aanneming ervan mogelijk blijven".
(3) Door te beslissen dat de meerwaarde die eiser verkregen heeft naar aanleiding van
de lichting, in 1986, van de hem in 1985 toegekende aankoopoptie, krachtens artikel 45, §
3, van voormelde wet van 27 december 1984 belastbaar is als bedrijfsinkomen van het belastbare tijdvak 1986, schendt het bestreden arrest derhalve die wetsbepaling alsook de in
de aanhef van het middel vermelde bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vennootschap die eiser tewerkstelde hem in 1985 bij overeenkomst een aankoopoptie op aandelen van die vennootschap heeft verleend en dat eiser de optie heeft gelicht in 1986;
Overwegende dat artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat tot de bezoldigingen van de loontrekkers, ongeacht
de schuldenaar, de benaming en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend, alle beloningen behoren die voor de werknemer de opbrengst vertegenwoordigen van arbeid in dienst van een werkgever; naar luid van diezelfde bepaling, tweede lid, 2°, behoren tot de bezoldigingen de voordelen van alle aard die
de werknemer behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn
beroepswerkzaamheid;
Overwegende dat artikel 45, § 3, van de wet van 27 december 1984 houdende
fiscale bepalingen bepaalt dat, wanneer, uit hoofde of ter gelegenheid van een
lichting van een aandelenoptie, een belastbaar voordeel in de zin van artikel 26,
tweede lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) door een
werknemer wordt behaald, dit voordeel van personenbelasting of van belasting
der niet-verblijfhouders wordt vrijgesteld voor het bedrag dat wordt gevormd
door het verschil tussen de waarde van de aandelen of delen die bij de lichting
van een aandelenoptie aan de werknemer toekomen en de optieprijs; dat § 4 de
voorwaarden opsomt waaraan die vrijstelling is onderworpen;
Dat uit de geschiedenis van die wet blijkt dat de wetgever van 1984 zich niet
heeft willen uitspreken over de vraag of het uit de lichting van de optie voortvloeiende voordeel al dan niet belastbaar was, maar dat hij enkel de voorwaarden
heeft omschreven waaronder het door een loontrekker uit hoofde of ter gelegenheid van de lichting van de optie verkregen voordeel van belasting wordt vrijgesteld;
Overwegende dat voor het antwoord op de vraag of de loontrekkende een belastbaar voordeel van alle aard ontvangt in de zin van voormeld artikel 26 het
tijdstip van de toekenning van de optie in aanmerking dient te worden genomen;
Dat de eventuele winsten die de loontrekkende verkrijgt op het ogenblik dat hij
de optie licht het gevolg zijn van de koersschommelingen van de aandelen, en
niet de opbrengst van arbeid in dienst van zijn werkgever of een krachtens de ar-
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beidsovereenkomst verkregen voordeel zijn;
Overwegende dat het arrest niet wettig beslist dat de meerwaarde die eiser behaald heeft ter gelegenheid van de lichting in 1986 van de hem in 1985 toegekende aankoopoptie belastbaar is als bedrijfsinkomen van het jaar 1986;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 35
1° KAMER - 16 januari 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN —
BEDRIJFSLASTEN - PERIODIEKE BEROEPSINKOMSTEN - BEGRIP.
De term "periodiek" die gebruikt wordt in art. 50, 6° W.I.B. (1964) i.v.m. beroepsinkomsten
die belastingplichtigen uit een vennootschap verkrijgen, slaat ook op het geval waarin de
belastingplichtige slechts een keer per jaar regelmatig inkomsten uit de vennootschap
verkrijgt. (Art. 50, 6° W.I.B. 1964)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0072.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 juni 2001 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
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
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- artikel 50, 6° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
- beginsel van de eenjarigheid van de belasting, dat gegrond is op de artikelen 264, 265
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 164 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1965 tot uitvoering van dat wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na erop te hebben gewezen dat "[eiser] betwist dat de tenlasteneming (van een verlies)
is geschied met het oog op het behoud van de bedrijfsinkomsten die de belastingplichtigen
periodiek uit de vennootschap verkrijgen", aangezien "de door de wetgever gebruikte term
'periodiek' impliceert dat de betrokken bedrijfsinkomsten bij herhaling en met voldoende
regelmaat moeten worden verkregen", zodat "bezoldigingen die slechts eenmaal per jaar
worden vastgesteld niet aan dat criterium beantwoorden", beslist het hof van beroep, enerzijds, dat "(verweerder) terecht antwoordt dat het bijwoord 'periodiek' betekent dat de bedrijfsinkomsten bij herhaling en met een zekere regelmaat moeten zijn verkregen uit de
vennootschap (Com. I.R. nr. 53/221, vierde lid)" en, anderzijds, vaststelt dat "de tekst van
de wet geen omschrijving geeft van de term 'periodiek', (dat) de betekenis van die term
dus dient te worden afgeleid uit het gewone taalgebruik, namelijk een gebeurtenis die zich
met regelmatige tussenpozen voordoet" volgens het woordenboek Robert, dat "de duur
van (die) tussenpozen niet nader wordt bepaald (...) zodat zij evengoed veranderlijk kunnen zijn", en, derhalve, dat "de door (eiser) aan de term 'periodiek' gegeven uitlegging te
beperkt is", en dat moet worden aangenomen dat "een jaarlijkse betaling die bovendien bij
herhaling wordt verricht derhalve beantwoordt aan het vereiste van periodiciteit als bedoeld in artikel 50, 6°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zodat verweerder aantoont dat de litigieuze tenlasteneming voldoet aan de in artikel 50, 6° van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalde vereisten.
Grieven
Artikel 50, 6°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat de in
artikel 20, 2°, b en c, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) genoemde belastingplichtigen de bedrijfs-verliezen van hun vennootschap alleen ten laste kunnen nemen op voorwaarde dat zij daarmee het behoud op het oog hebben van de bedrijfsinkomsten die zij periodiek uit die vennootschap verkrijgen; die bepaling dient op een beperkende wijze te worden uitgelegd in het licht van het beginsel van de eenjarigheid van de belasting dat volgt uit de artikelen 264, eerste lid, en 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964). Krachtens artikel 264 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) begint het aanslagjaar op 1 januari en eindigt het op 31 december daaropvolgend. Krachtens artikel 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) dient
voor de vaststelling van de belasting die verschuldigd is voor een gegeven aanslagjaar, zoals het hierboven is omschreven, rekening te worden gehouden met de inkomsten die de
belastingplichtige behaald of verkregen heeft gedurende het belastbaar tijdperk, dat, overeenkomstig artikel 164 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), voor een aanslag in de belasting op de
niet-verblijfhouders samenvalt met het (kalender)jaar voor dat waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd. Uit de in het middel aangewezen bepalingen volgt derhalve dat de betekenis van de term "'periodiek' weliswaar moet worden bepaald aan de hand van het gewone taalgebruik, namelijk als een gebeurtenis die zich met regelmatige tussenpozen voordoet", maar dat die, in artikel 50, 6°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) bepaalde voorwaarde op hetzelfde belastbaar tijdperk slaat, met het gevolg dat er
geen sprake kan zijn van een periodieke verkrijging van inkomsten in de zin van artikel
50, 6°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) wanneer de vennootschap
per belastbaar tijdperk slechts éénmaal bedrijfsinkomsten stort aan de belastingplichtige
die de bedrijfsverliezen van die vennootschap ten laste wil nemen. Door derhalve te verklaren dat één enkele jaarlijkse betaling voldoet aan de in artikel 50, 6°, van het Wetboek
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van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalde voorwaarde van periodiciteit schendt het
hof van beroep zowel de draagwijdte van artikel 50, 6°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) als die van het beginsel van de eenjarigheid van de belasting, dat
berust op de inhoud van de artikelen 264 en 265 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 50, 6°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet als beroepskosten wordt beschouwd de tenlasteneming, door de in artikel 20, 2°, b en c, bedoelde belastingplichtigen, van de verliezen van een vennootschap, behoudens indien die tenlasteneming geschiedt door een onherroepelijke en onvoorwaardelijke storting van
een som, met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten welke die belastingplichtigen periodiek uit de vennootschap verkrijgen en de aldus gestorte som
door de vennootschap volledig wordt aangewend voor de vermindering van haar
bedrijfsverliezen;
Overwegende dat het middel volgens hetwelk de term "periodiek" het geval
waarin de belastingplichtigen slechts een keer per jaar regelmatig inkomsten uit
de vennootschap verkrijgt uitsluit van het toepassingsgebied van die uitzondering, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 36
3° KAMER - 20 januari 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - TOEKOMSTIGE SCHADE - KAPITALISATIE - RENTEVOET BEREKENING.
Wanneer de schade wegens toekomstig inkomstenverlies wordt vergoed op de actuele
loonbasis door een onmiddellijke toekenning van een kapitaal, mag bij het vaststellen van
het aan een nominale rentevoet te kapitaliseren bedrag rekening worden gehouden met
de indexering van de lonen en met de munterosie, onverminderd de mogelijkheid die
aanpassing te ondervangen door een reële kapitalisatierentevoet waarin de
loonindexering en de muntontwaarding reeds zijn begrepen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(STAD TURNHOUT T. B. e.a.)

1 Zie Cass., 22 dec. 1998, A.R. P.98.0583.F, nr. 530.
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ARREST

(A.R. C.00.0612.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 14 november 2002 werd deze
zaak naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming veroordeelt eiseres tot betaling aan
verweerster voor inkomstenverlies vanaf heden de som van 15.485.942 BEF op grond dat
de door de eerste rechter weerhouden maandlonen realistisch voorkomen in de mate dat
deze bedragen worden aangezien als een naar een maandbedrag omgezet jaarinkomen, ...
dat op grond van die gegevens de schade vóór de datum van huidige uitspraak begroot
wordt op: - periode van 1 september 1991 tot 30 augustus 1996: 50.000 x 12 x 5 =
3.000.000 BEF - periode van 1 september 1996 tot heden: 60.000 x 49 = 2.940.000 BEF;
dat de door de eerste rechter voor de periode vanaf de uitspraak tot aan de op pensioenstelling gehanteerde verhoging met 25 pct. niet vermag het effect van de loonstijgingen en
munterosie te ondervangen; dat immers de index der consumptieprijzen een gemiddelde
stijging van 2,66 pct. per jaar vertoont, waardoor de stijging met 25 pct. reeds na minder
dan tien jaar bereikt is, terwijl hier een periode van 28 jaar (tot de leeftijd van 60 jaar, hetzij tot en met 2028) in aanmerking wordt genomen; dat zodoende dient uitgegaan van een
gemiddelde stijging van 37,24 pct. (het gemiddelde tussen een huidige waarde 100 en de
waarde 100 + (28 x 2,66) 174,48, derhalve (100 + 174,48): 2 = 137,24 dus 37,24 pct.); dat
het in aanmerking nemen van een gemiddelde stijging wel voor gevolg heeft dat de vergoeding van de jaren vóór het gemiddelde jaar te hoog ligt, doch zulks volledig gecompenseerd wordt doordat de vergoeding van de jaren na het gemiddelde jaar evenredig te
laag ligt; dat als basis een jaarbedrag van (60.000 x 12) = 720.000 + 37,24 pct. = 998.128
BEF geldt; dat op basis van de tabel "Huidige waarde van een rente met maandelijkse uitkeringen/Tijdelijke lijfrente", opgesteld volgens de meest recente statistieken (1996) het
gemiddelde wordt genomen tussen de coëfficiënt voor een leeftijd van 32 jaar en deze
voor een leeftijd van 33 jaar: (15,822 + 15,522): 2: 15,672; dat gerekend wordt met een
rentevoet van 4,5 pct.; dat het gekapitaliseerde inkomstenverlies vanaf heden derhalve
988.128 x 15,672 = 15.485.942 BEF bedraagt.
Grieven
De indexering van het loon strekt ertoe dat loon op hetzelfde koopkracht niveau te houden als in het verleden en de vergoeding voor de muntontwaarding strekt tot vergoeding
voor het verlies aan koopkracht tussen het ogenblik waarop de schade ontstaat en het
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ogenblik waarop zij vergoed wordt. Wanneer het slachtoffer een schadevergoeding vordert voor zijn toekomstig inkomstenverlies en wanneer die schade berekend wordt op een
actuele loonbasis en wanneer het slachtoffer de vergoeding voor die toekomstige schade
onmiddellijk en in één keer krijgt in de vorm van een kapitaal, kan er geen aanleiding zijn
tot indexering van dat loon of tot vergoeding voor muntontwaarding. Immers is er geen
verlies van koopkracht tussen het ogenblik waarop die schade ontstaat en vergoed moet
worden en het ogenblik waarop het slachtoffer de vergoeding voor die schade ontvangt
wanneer hem een kapitaal toegekend wordt ter vergoeding van toekomstige schade. De
appèlrechter, nu hij voor de kapitalisatie van de vergoeding voor het toekomstig inkomstenverlies van verweerster het geschatte actuele loonverlies van 60.000 BEF per maand
of 720.000 BEF per jaar verhoogt ingevolge een gemiddelde indexstijging van 2,66 pct.
per jaar hetgeen voor de verwachte lucratieve levensduur van verweerster tot haar 60ste
verjaardag een gemiddelde stijging betekent van 37,24 pct. waardoor het te kapitaliseren
jaarbedrag van 720.000 BEF door indexering verhoogd wordt tot 988.128 BEF, heeft aan
verweerster een vergoeding toegekend die hoger ligt dan de geleden schade (schending
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat wanneer de schade wegens toekomstig inkomstenverlies wordt vergoed op de actuele loonbasis door een onmiddellijke toekenning van een kapitaal, er geen aanleiding kan zijn tot indexering van
de actuele loonbasis of tot vergoeding voor muntontwaarding;
Overwegende dat, wanneer de schade wegens toekomstig inkomstenverlies
wordt vergoed op de actuele loonbasis door een onmiddellijke toekenning van
een kapitaal, bij het vaststellen van het aan een nominale rentevoet te kapitaliseren bedrag rekening mag worden gehouden met de indexering van de lonen en
met de munterosie, onverminderd de mogelijkheid die aanpassing te ondervangen door een reële kapitalisatierentevoet waarin de loonindexering en de muntontwaarding reeds zijn begrepen;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot het betalen
aan verweerster van vergoedingen voor hulp van derden vanaf de datum van uitspraak;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in drie vierden van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 37
3° KAMER - 20 januari 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - NIET-CONCURRENTIEBEDING GELDIGHEIDSVOORWAARDEN - NIETIG BEDING - GEEN VOORZIENE BETALING VAN COMPENSATOIRE
VERGOEDING - BELANG VAN WERKNEMER - GEVOLG.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - NIET-CONCURRENTIEBEDING NIETIG BEDING - GEEN VOORZIENE BETALING VAN COMPENSATOIRE VERGOEDING - WERKNEMER DEKKING VAN NIETIGHEID - GEVOLG.
1º Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst dat niet beantwoordt aan de
geldigheidsvoorwaarde van de voorziene betaling van een enige en forfaitaire vergoeding
voor de werkgever heeft tot gevolg dat de bediende dit concurrentiebeding niet dient na
te leven en steeds de nietigheid ervan kan inroepen; deze nietigheid is relatief en kan
alleen door de bediende worden aangevoerd1. (Artt. 65, §2 vijfde lid, 4° en 86, §1
Arbeidsovereenkomstenwet)
2º Wanneer een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst nietig is, omdat het niet
beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarde van de voorziene betaling van een enige en
forfaitaire vergoeding daar de werkgever en de bediende deze nietigheid niet inroept,
verleent dit hem niet het recht op de minimum compensatoire vergoeding; de dekking
van de nietigheid van het concurrentiebeding heeft niet tot gevolg dat de werkgever
gehouden is tot de betaling van de compensatoire vergoeding waartoe hij zich niet heeft
verbonden. (Artt. 65, §2, vijfde lid, 4° en 86, §1 Arbeidsovereenkomstenwet)
(CISCO SYTSTEMS BELGIUM B.V.B.A. T. N.)

ARREST

(A.R. S.02.0018.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie Cass., 2 mei 1988, A.R. nr. 8004, nr. 530.
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- de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 6, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, vijfde, zesde en negende lid, en 86, §1, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het principaal beroep van verweerder gegrond, vernietigt het
vonnis a quo en, opnieuw wijzende, verklaart de vordering van verweerder ontvankelijk
en grotendeels gegrond en veroordeelt eiseres tot betaling aan de verweerder van
52.468,23 euro (2.116.563 BEF), meer de vergoedende interest vanaf 30 april 1995 en de
gerechtelijke interest en veroordeelt eiseres tot de kosten van de beide instanties, onder
meer op de volgende gronden :
"In rechte :
Het hoger hoofdberoep :
Het niet-concurrentiebeding zoals bepaald in artikel 13 van de arbeidsovereenkomst
voorziet in hoofde van de werkgever geen betaling van een vergoeding in geval van toepassing van het beding;
(Eiseres) stelt in hoofdorde dat het niet-concurrentiebeding geen uitwerking heeft omdat zij (verweerder) heeft opgezegd zonder dringende reden;
Partijen betwisten niet dat de opzegging gegeven door (eiseres) nietig is.
De nietigheid van de opzegging tast echter de geldigheid van het ontslag niet aan, zodat
de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd wordt (cfr. Cass. 23 maart 1981, R.W.
1981-82, 248; Cass. 14 februari 1992, R.W. 1992-93, 1193).
Het Hof stelt vast dat, niettegenstaande het (onmiddellijk) ontslag partijen de arbeidsovereenkomst verder hebben uitgevoerd na 9 februari 1995 met als gevolg dat de overeenkomst slechts beëindigd werd door (verweerder) bij opzegging betekend op 28 februari
1995.
Aan de voorwaarden die uitwerking geven aan het niet-concurrentiebeding wordt bijgevolg voldaan zodat het niet-concurrentiebeding wel degelijk uitwerking heeft.
De partijen zijn het er anderzijds over eens dat het in de arbeidsovereenkomst voorziene niet-concurrentiebeding in principe nietig is omdat niet is voldaan aan een van de door
de wet gestelde geldigheidsvoorwaarden met name de bepalingen van het betalen door de
werkgever van een forfaitaire compensatoire vergoeding.
De geldigheidsvoorwaarden voorzien door de W.A.O. van 3 juli 1978 zijn dwingend
bepaald in het voordeel van de werknemer zodat de relatieve nietigheid ervan alleen door
de werknemer kan worden ingeroepen (cfr. Cass. 2 mei 1988, J.T.T. 1988, 281; Massart
B., De nietigheid van het niet-concurrentiebeding, J.T.T 1988, 433, e.v.).
Gezien (verweerder) zich niet op de nietigheid van het beding beroept is het niet-concurrentiebeding wel degelijk van toepassing.
Volledig ten onrechte stelt (eiseres) echter dat, gezien de nietigheid van het niet-concurrentiebeding niet werd ingeroepen het volledig uitwerking moet hebben zodat, vermits
het niet voorziet in de betaling van een vergoeding door de werkgever, er ook geen vergoeding verschuldigd is.
In de redenering van (eiseres) wordt immers geen rekening gehouden met de dwingende bepalingen van de W.A.O. in het voordeel van de werknemer waarvan in zijn nadeel
dan ook niet kan afgeweken worden.
(Verweerder) heeft bijgevolg recht op de in de wet voorziene forfaitaire compensatoire
vergoeding ten laste van de werkgever nu (eiseres) ook niet heeft afgezien van de toepassing van het niet-concurrentiebeding." (blz. 4-6, eerste alinea, van het bestreden arrest).
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Grieven
Het arbeidshof stelt vast dat het concurrentiebeding bepaald in artikel 13 van de arbeidsovereenkomst niet voorziet in de betaling door eiseres van een vergoeding in geval
van toepassing van het beding (blz. 4, tweede alinea, van het bestreden arrest).
Artikel 13 van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, dat het bedoelde concurrentiebeding bevat, bepaalt inderdaad :
"De werknemer verbindt zich ertoe om gedurende een periode van één jaar na stopzetting van zijn bovenvermelde functies om welke reden dan ook, geen gelijkwaardige betrekking te bekleden in België, noch rechtstreeks, noch door middel van een tussenpersoon, noch een belang in een handels- of financiële of industriële zaak op zich te nemen,
vatbaar om eender welke concurrentie te vormen ten opzichte van de werkgever.
Ingeval van schending van deze verplichting zal de werknemer aan de werkgever, uit
hoofde van forfaitaire vergoeding, een som storten gelijk aan 12 keer de verdiende maandelijkse bezoldiging door de werknemer, indien de ontbinding van het contract heeft
plaatsgevonden, behalve indien de werkgever binnen een termijn van 15 dagen te vertrekken van het ogenblik van de stopzetting van het contract, afziet van de effectieve toepassing van de niet-concurrentieclausule." (blz. 2, midden, van de op 19 maart 2001 regelmatig op de griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie in beroep van eiseres, met name
de "Derde en laatste aanvullende besluiten" in beroep van eiseres).
Het arbeidshof stelt voorts vast dat de partijen het erover eens zijn dat het aldus geformuleerde concurrentiebeding in beginsel nietig is, omdat niet voldaan is aan een geldigheidsvoorwaarde, met name de bepaling van het betalen door de werkgever van een forfaitaire compensatoire vergoeding (blz. 5, derde alinea, van het bestreden arrest) en dat
verweerder zich niet op de nietigheid van het concurrentiebeding beroept, zodat het van
toepassing is (blz. 5, vijfde alinea, van het bestreden arrest).
Krachtens artikel 6 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
zijn alle met de bepalingen van die wet strijdige bedingen nietig voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren.
Een concurrentiebeding dat voorkomt in een arbeidsovereenkomst voor bedienden en
dat niet, zoals voorgeschreven door de artikelen 65, §2, vijfde lid, 4° en 86, §1, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, voorziet in de betaling van een
enige forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever, is derhalve nietig.
De artikelen 65, §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten zijn gebiedend en zijn bepalingen van politie en veiligheid in de
zin van artikel 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn niet van openbare orde.
Een wettelijke bepaling van dwingend recht verbiedt dat vooraf op geldige wijze afgeweken wordt van het uit die bepaling voortvloeiende recht en verhindert dat de toepasselijkheid van het recht dat uit die bepaling voortvloeit, wordt uitgesloten zolang die bepaling niet opgehouden heeft dwingend te zijn ten behoeve van de begunstigde.
Een wettelijke bepaling van dwingend recht is evenwel, zodra zij niet langer een bepaling van dwingend recht is die ten goede komt aan degene die het recht geniet, alleen nog
een bepaling van aanvullend recht.
Het staat de werknemer vanaf het ogenblik van de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst vrij alle overeenkomsten te sluiten en met name afstand te doen van de bescherming die bepalingen van het recht die tot op dat ogenblik dwingend waren, hem toekennen.
Het arbeidshof stelt vast dat de arbeidsovereenkomst tussen de partijen na een nietige
opzegging uitgaande van eiseres, die echter de geldigheid van het ontslag niet aantast,
door de partijen verder werd uitgevoerd en werd beëindigd ingevolge opzegging door ver-
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weerder betekend op 28 februari 1995 en dat verweerder zich in de daarop volgende procedure niet op de nietigheid van het concurrentiebeding beroept (blz. 4, laatste drie alinea's en 5, eerste en vijfde alinea, van het bestreden arrest).
Het concurrentiebeding dat voorkomt in de arbeidsovereenkomst die de partijen sloten,
is derhalve tussen de partijen van toepassing zonder dat het dient te beantwoorden aan artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dat ingevolge de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van aanvullend recht is
geworden.
Artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, toepasselijk op de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge artikel 86, §1, van diezelfde wet, bepaalt
dat "elk concurrentiebeding [...] moet voorzien in de betaling van een enige, forfaitaire
compensatoire vergoeding door de werkgever".
Het is derhalve niet de wet die voorziet in de vergoeding, maar het concurrentiebeding
dat erin moet voorzien.
De omstandigheid dat, zoals het arbeidshof aanvaardt, het niet bedingen van een forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever niet leidt tot nietigheid van het concurrentiebeding indien de werknemer zich niet op die nietigheid beroept, betekent dan ook
niet dat op grond van dat concurrentiebeding een vergoeding verschuldigd zou zijn.
De dekking of bevestiging van de nietigheid van het concurrentiebeding door de werknemer inderdaad, bij ontstentenis van een voorschrift in die zin in de wet zelf, kan niet tot
gevolg hebben dat het concurrentiebeding de werkgever verbindt tot iets dat niet bedongen is.
Wanneer het arbeidshof oordeelt dat verweerder recht heeft op "de in de wet voorziene
forfaitaire compensatoire vergoeding" ten laste van eiseres (blz. 6, eerste alinea, van het
bestreden arrest), schrijft het aan artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten een inhoud toe welke die bepaling niet heeft.
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die
wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot wet en kunnen niet herroepen
worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
Het arbeidshof miskent de verbindende kracht van de arbeidsovereenkomst tussen de
partijen gesloten, in het bijzonder van artikel 13, door een forfaitaire compensatoire vergoeding toe te kennen aan verweerder, terwijl de arbeidsovereenkomst daarin niet voorziet.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de in het middel vermelde gronden, beslist dat verweerder recht heeft op de in de wet forfaitaire compensatoire vergoeding ten
laste van eiseres en eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerder van 52.468,23 euro
(2.116.563 BEF), meer de vergoedende interest vanaf 30 april 1995 en de gerechtelijke interest (schending van de artikelen 3, inzonderheid eerste lid, 6, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, vijfde, zesde en negende lid
en 86, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, zowel in de versie die van toepassing was vóór als in die welke van
toepassing is na de inwerkingtreding van artikel 32 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, 10
en 23, inzonderheid 1°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
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loon der werknemers;
- de artikelen 65, inzonderheid §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 23, §1, en 26 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 31, eerste en tweede lid, 3°, en 273, enig lid, 1°, zoals vervangen bij artikel 16 van de wet van 28 december 1992, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het principaal beroep van verweerder gegrond, vernietigt het
vonnis a quo en, opnieuw wijzende, verklaart de vordering van verweerder ontvankelijk
en grotendeels gegrond en veroordeelt eiseres tot betaling aan verweerder van 52.468,23
euro (2.116.563 BEF), meer de vergoedende interest vanaf 30 april 1995 en de gerechtelijke interest en veroordeelt eiseres tot de kosten van beide instanties.
2.1. Eerste onderdeel
Eiseres voerde in regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusies uitdrukkelijk aan :
"4. Tenslotte vordert (verwerder) interesten vanaf 30 april 1995, beweerdelijke datum
van effectieve beëindiging van het dienstverband.
Dergelijke interesten kunnen ongetwijfeld enkel gevorderd worden op de eventueel uit
te keren netto-vergoeding, en zeker niet op het bruto-bedrag daarvan." (blz. 7, bovenaan,
van de op 23 maart 1999 regelmatig op de griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie in beroep van eiseres, met name de eerste "Besluiten" in beroep van eiseres);
en
"(b) Louter volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat nog eventuele interesten in ieder geval slechts gevorderd kunnen worden op de eventueel uit te keren netto-vergoeding
en niet op het bruto-bedrag." (blz. 5, midden, onder 4, van de op 19 maart 2001 regelmatig op de griffie van het arbeidshof neergelegde conclusie in beroep van eiseres, met name
de "Derde en laatste aanvullende besluiten" in beroep van eiseres).
Eiseres heeft aldus uitdrukkelijk en regelmatig aangevoerd dat de intrest enkel kan gevorderd en toegekend worden op het nettobedrag van de eventueel uit te keren vergoeding
en niet op het brutobedrag ervan.
Hieruit volgt dat het arbeidshof, door niet te antwoorden op het verweer van eiseres dat
de interest enkel kan gevorderd en toegekend worden op de eventueel uit te keren nettovergoeding en niet op het brutobedrag, eiseres niet wettig kon veroordelen tot het betalen
aan verweerder van de vergoedende interest vanaf 30 april 1995 en de gerechtelijke interest op het bedrag van 52.468,23 euro (2.116.563 BEF) (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
2.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, maken vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten
van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst "bezoldigingen" van werknemers uit, waarop de werkgever, overeenkomstig artikel 273, enig lid, 1°, van datzelfde
wetboek bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.
De enige en forfaitaire compensatoire vergoeding die de werkgever aan de werknemer,
die het bedrijf verlaat, ingevolge een concurrentiebeding moet betalen, overeenkomstig
artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, op de arbeidsovereenkomst voor bedienden van toepassing krachtens artikel 86,
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§1, eerste lid, van die wet, is een vergoeding verkregen uit hoofde of naar aanleiding van
het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst waarop bedrijfsvoorheffing is verschuldigd.
Artikel 10 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, dat bepaalt dat voor het loon van rechtswege rente verschuldigd is met ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt, bedoelt volgens zijn termen en strekking
alleen het loon dat de werknemer van de werkgever kan opeisen.
De werkgever is aan de werknemer geen interest verschuldigd op het gedeelte van
diens loon dat hij als bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdrage inhoudt.
Artikel 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat de bijdrage van de werknemer wordt ingehouden bij iedere betaling van het loon en dat de
werkgever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdrage verschuldigd is samen
met de zijne.
Het arbeidshof vermocht verweerder derhalve geen interest toe te kennen op het brutobedrag, aangezien eiseres hiervan bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdrage dient
af te houden.
Hieruit volgt dat het arbeidshof de beslissing eiseres te veroordelen tot het betalen van
interest op het bedrag van 52.468,23 euro (2.116.563 BEF) niet naar recht verantwoordt
en derhalve eiseres niet wettig kon veroordelen tot het betalen aan verweerder van de vergoedende interest vanaf 30 april 1995 en de gerechtelijk interest op het voormeld brutobedrag (schending van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 2, zowel in
de versie die van toepassing was vóór als in die welke van toepassing is na de inwerkingtreding van artikel 32 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie
in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, 10 en 23, inzonderheid 1°, van de
wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, van de
artikelen 65, inzonderheid §2, vijfde lid, 4°, en 86, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de artikelen 23, §1, en 26 van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de artikelen 31, eerste en tweede lid, 3°, en 273, enig
lid, 1°, zoals vervangen bij artikel 16 van de wet van 28 december 1992 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
(...)
1.2. Het middel zelf
Overwegende dat, volgens artikel 65, §2, vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat blijkens artikel 86, §1, van deze wet van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst voor bedienden, de geldigheid van het concurrentiebeding
ondergeschikt is aan de voorwaarde dat het moet voorzien in de betaling van een
enige en forfaitaire compensatoire vergoeding door de werkgever;
Overwegende dat het ontbreken in het concurrentiebeding van de vermelding
van een door de werkgever te betalen compensatoire vergoeding tot gevolg heeft
dat de bediende dit beding niet dient na te leven en steeds de nietigheid ervan
kan inroepen; dat deze nietigheid relatief is en alleen door de bediende kan worden aangevoerd;
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Overwegende dat, in geval de bediende deze nietigheid niet inroept, dit hem
niet het recht verleent op de minimum-compensatoire vergoeding; dat het dekken
van de nietigheid van het concurrentiebeding door de bediende niet tot gevolg
heeft dat de werkgever gehouden is tot de betaling van die compensatoire vergoeding waartoe hij zich niet heeft verbonden;
Dat artikel 65 van de Arbeidsovereenkomstenwet de werkgever niet de verplichting oplegt de minimumvergoeding te betalen in geval geen vergoeding bepaald is in het concurrentiebeding;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat artikel 13 van de arbeidsovereenkomst
een concurrentiebeding inhoudt dat evenwel niet voorziet in de betaling door de
werkgever van een compensatoire vergoeding; dat het arrest eiseres niettemin
veroordeelt tot het betalen van zulke vergoeding;
Dat het arrest aldus met schending van de aangewezen wettelijke bepalingen
aan de arbeidsovereenkomst een gevolg toekent die de Arbeidsovereenkomstenwet er niet aan verbindt en de verbindende kracht van die overeenkomst miskent;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige middelen
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt tot betaling
aan verweerder van een compensatoire vergoeding van 2.116.563 BEF met interest en uitspraak doet over de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
20 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Nelissen Grade.

Nr. 38
3° KAMER - 20 januari 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BEOORDELINGSVRIJHEID.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BEOORDELINGSVRIJHEID GRENZEN.
1º De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de feiten waarvan het bewijs door getuigen
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wordt aangeboden voldoende nauwkeurig en voor tegenbewijs vatbaar zijn voor zover hij
het recht van een partij om te bewijzen door getuigen niet miskend1. (Art. 915 Ger.W.)
2º De rechter die uit de onder bewijsaanbod gestelde feiten afleidt dat die geen concrete
gegevens uitmaken die vatbaar zijn voor het tegenbewijs, terwijl hij dit daaruit niet heeft
kunnen afleiden, miskent het principieel recht om met getuigen te bewijzen. (Art. 915
Ger.W.)
(GLAXOSMITHKLINE N.V. T. S.)

ARREST

(A.R. S.02.0067.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, eerste lid, 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 876, 915, 916, 921, 941, 959 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof het hoger beroep van verweerder gegrond, het incidenteel beroep van eiseres ongegrond, vernietigt het arbeidshof het vonnis
van de eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Aalst, van 19 februari 1996 in al zijn beschikkingen, en opnieuw wijzende, verklaart het de oorspronkelijke vordering van verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en veroordeelt het eiseres om aan verweerder 165.610,05 euro (6.680.693 Belgische frank) te betalen, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijk interest op het netto opeisbaar gedeelte en
veroordeelt het eiseres tot de kosten van beide instanties. Dat alles gebeurt op grond van
volgende motieven :
"(Eiseres), ingevolge het tussenarrest,
- herhaalt dat zij aan de hand van de stukken het bewijs geleverd heeft dat het ontslag
van (verweerder) het gevolg was van de sluiting van de productieafdeling;
- herhaalt dat zij steeds heeft gesteld dat (verweerder) tot de productieafdeling is blijven
behoren en deze ongefundeerd het tegendeel beweert;
- stelt dat (verweerder) steeds zijn zelfde functie is blijven uitoefenen tot de sluiting van
de productieafdeling;
- stelt dat de afbouw van de productieafdeling heeft plaatsgevonden in twee fazen, een
eerste in de periode februari-mei 1992 en een tweede in augustus 1993;
- stelt dat de functie van (verweerder) pas echt is opgeheven in augustus 1993;
- herhaalt dat de functie van (verweerder) geleidelijk werd uitgehold, zodat (verweer1 Cass., 17 sept. 1999, A.R. C.98.0309.N, nr. 467.
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der) werd ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde kleinere taken;
- stelt dat ingevolge zeven maanden afwezigheid van (verweerder) wegens ziekte, diende overgegaan te worden tot een zinvolle taakbedeling en taakopvolging;
- biedt in subsidiaire orde het bewijs aan door getuigen, dat :
1. (verweerder) tot op het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling de functie
productieplanning manager (verpakking-programma's, fabricatieprogramma's en stockbeheer van grondstoffen, enz...) heeft uitgeoefend, en in deze functie diende te rapporteren
aan de Technische Productie Directeur binnen de productieafdeling;
2. na de sluiting van de productie- en verpakkingsafdeling geen productie meer heeft
plaatsgevonden in de vestiging te Erembodegem, de vestiging vanaf 1 september 1993
uitsluitend een distributie-eenheid werd, wat zij tot op heden nog steeds is.
Er kan slechts worden vastgesteld dat (eiseres) (en ook niet (verweerder), maar dit is
niet terzake gezien de bewijslast berust bij (eiseres) niet is ingegaan op de uitnodiging van
het (arbeidshof) om het dossier aan te vullen met concrete gegevens, zoals hoger vermeld.
Of (verweerder) op de productieafdeling was tewerkgesteld of niet, over in welke mate en
hoe zijn taken voor die afdeling werden uitgehold, klaarblijkelijk zelfs overgenomen, over
de concrete inhoud van de taken die ingevolge de uitholling van zijn functie aan (verweerder) werden toevertrouwd, voegt (eiseres) geen nieuwe gegevens bij het dossier. Dat de
(oorspronkelijke) functie van (verweerder) slechts werd opgeheven in augustus 1993, impliceert niet dat ze verder, zoals voorheen door (verweerder) werd uitgeoefend, aan wie,
-of hij nu ingeschreven bleef in de productieafdeling of niet- alleszins nieuwe taken werden toebedeeld.
Betreffende het aanbod van bewijs door getuigen bevat punt 1 geen concrete feiten,
vaststelbaar in tijd en ruimte die voor tegenbewijs vatbaar zijn, en waaruit het (arbeidshof)
kan vaststellen dat (verweerder) tot op het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling, zijn zelfde functie is blijven uitoefenen, zodat het niet conform artikel 915 van het
Gerechtelijk Wetboek is.
Het tweede punt van het aanbod van bewijs door getuigen, is niet terzake dienend, gezien daarover geen betwisting bestaat.
(Eiseres) slaagt niet in haar bewijslast dat de sluiting van de productieafdeling de werkelijke oorzaak was van het ontslag van (verweerder). (blz. 3, onderaan, - 5, bovenaan,
van het bestreden arrest)
Grieven
Eiseres bood in haar regelmatig in hoger beroep genomen "aanvullende conclusies (na
tussenarrest dd. 26 februari 1997)" een getuigenverhoor aan. Meer bepaald bood zij aan
door middel van getuigen te bewijzen dat (blz. 7, onderaan, van de vernoemde conclusie)
:
"1. (Verweerder) tot op het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling de functie
van productie planning manager (verpakkingsprogramma's, fabricatieprogramma's en
stockbeheer van grondstoffen, enz...) heeft uitgeoefend, en in deze functie diende te rapporteren aan de Technische Produktie Directeur binnen de productieafdeling;
2. (...)"
Over dat punt oordeelt het bestreden arrest dat het bewijsaanbod door getuigen "geen
concrete feiten, vaststelbaar in tijd en ruimte die voor tegenbewijs vatbaar zijn (bevat) en
waaruit het (arbeidshof) kan vaststellen dat (verweerder) tot het ogenblik van de sluiting
van de productieafdeling, zijn zelfde functie is blijven uitoefenen, zodat het niet conform
artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek is" (blz. 4, laatste alinea, en blz. 5, eerste alinea,
van het bestreden arrest).
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1.1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert.
Krachtens artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek kan, indien een partij aanbiedt het
bewijs te leveren van een bepaald en ter zake dienend feit door een of meer getuigen, de
rechter die bewijslevering toestaan, indien het bewijs toelaatbaar is.
Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn, voor zover de bepalingen
van dit boek er niet van afwijken, de regels van het geding toepasselijk op de rechtsmiddelen.
Door het bewijs aan te bieden van het feit dat verweerder "tot het ogenblik van de sluiting van de productie-afdeling de functie van productie planning manager (verpakkingsprogramma's, fabricatieprogramma's en stockbeheer van grondstoffen, enz...) heeft uitgeoefend, en in deze functie diende te rapporteren aan de Technische Produktie Directeur
binnen de productieafdeling", heeft eiseres wel degelijk het bewijs aangeboden van "concrete feiten, vaststelbaar in tijd en ruimte die voor tegenbewijs vatbaar zijn, en waaruit
(het arbeidshof) kan vaststellen dat (verweerder) tot op het ogenblik van de sluiting van de
productieafdeling, zijn zelfde functie is blijven uitoefenen."
Inderdaad, het uitoefenen van een welbepaalde functie, waarvan de inhoud door drie
trefwoorden, met name verpakkingsprogramma's, fabricatieprogramma's en stockbeheer
van grondstoffen wordt omschreven, is een concreet feit. Dat de functie werd uitgeoefend
tot een bepaald ogenblik is in de tijd vaststelbaar en dat zij werd uitgeoefend binnen de
productieafdeling is vaststelbaar in de ruimte.
Het bestreden arrest kon derhalve op de aangehouden gronden het aangeboden getuigenbewijs niet wettig afwijzen. Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Bovendien is volgens het bestreden arrest zelf het bewijs dat verweerder tot op het
ogenblik van de sluiting van de productieafdeling zijn zelfde functie is blijven uitoefenen,
klaarblijkelijk wel voldoende ter zake dienend (zie blz. 4, voorlaatste alinea, en blz. 5,
eerste alinea, van het bestreden arrest).
De beslissing van de feitenrechter die een feit niet ter zake dienend verklaart dat, gesteld dat het bewezen, is, een weerslag zou hebben op de vordering, is niet wettig.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, op de voornoemde gronden, het aanbod uitgaande van eiseres tot het horen van getuigen kon afwijzen (schending van de artikelen
1315, 1316 en 1341 tot 1348 van het Burgerlijk Wetboek en 870, 876, 915, 916, 921, 941,
959 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2. Tweede onderdeel
Eiseres herhaalt dat het uitoefenen van een welbepaalde functie, waarvan de inhoud
door drie trefwoorden, met name verpakkingsprogramma's, fabricatieprogramma's en
stockbeheer van grondstoffen wordt omschreven, een concreet feit is, dat de functie werd
uitgeoefend tot een bepaald ogenblik in de tijd vaststelbaar is en dat zij werd uitgeoefend
binnen de productieafdeling vaststelbaar in de ruimte is.
Door de overwegen dat het bewijsaanbod door getuigen "geen concrete feiten, vaststelbaar in tijd en ruimte die voor tegenbewijs vatbaar zijn (bevat) en waaruit het (arbeidshof)
kan vaststellen dat (verweerder) tot het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling,
zijn zelfde functie is blijven uitoefenen, zodat het niet conform artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek is" (blz. 4, laatste alinea, en blz. 5, eerste alinea, van het bestreden arrest), geeft het bestreden arrest derhalve aan de vernoemde conclusie in hoger beroep van
eiseres een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen, de inhoud en de betekenis ervan.

Nr. 38 - 20.1.03

HOF VAN CASSATIE

173

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon, gezien de miskenning van de bewijskracht van de "aanvullende conclusies (na tussenarrest van 26 februari 1997)" in beroep
van eiseres, het aanbod tot het horen van getuigen uitgaande van eiseres afwijzen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
1.1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel :
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het onderdeel komt op tegen een soevereine appreciatie van de feitenrechter;
Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid het Hof verplicht tot een
onderzoek van het onderdeel zelf;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
1.2. Het onderdeel zelf :
Overwegende dat de rechter onaantastbaar in feite oordeelt of de feiten waarvan het bewijs door getuigen wordt aangeboden voldoende nauwkeurig en voor
tegenbewijs vatbaar zijn, voor zover hij het recht van een partij om te bewijzen
door getuigen niet miskent;
Overwegende dat de rechter die uit de onder bewijsaanbod gestelde feiten afleidt dat die geen concrete gegevens uitmaken die vatbaar zijn voor tegenbewijs,
terwijl hij dit daaruit niet heeft kunnen afleiden, het principieel recht om met getuigen te bewijzen, miskent;
Overwegende dat eiseres in conclusie het bewijs door getuigen had aangeboden van het feit dat "(verweerder) tot op het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling de functie van productieplanning manager (verpakkingsprogramma's, fabricatieprogramma's en stockbeheer van grondstoffen enz...) heeft uitgeoefend, en in deze functie diende te rapporteren aan de Technische Productie Directeur binnen de productieafdeling";
Overwegende dat het arrest bedoeld bewijsaanbod afwijst als niet conform aan
artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek, daar het geen concrete feiten bevat,
vaststelbaar in tijd en ruimte die voor tegenbewijs vatbaar zijn en waaruit het hof
kan vaststellen dat verweerder tot het ogenblik van de sluiting van de productieafdeling zijn zelfde functie is blijven uitoefenen;
Dat de appèlrechters uit het voormelde feit niet hebben kunnen afleiden dat dit
aanbod geen concrete feiten betreft, vaststelbaar in ruimte en tijd waarvan het tegenbewijs niet kan geleverd worden;
Dat het arrest aldus het recht van eiseres om door getuigen te bewijzen miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de vordering van verweerder met betrekking tot vakantiegeld afwijst;
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 Arbeidshof te Brussel.
20 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 39
3° KAMER - 20 januari 2003

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RECHTSVORDERING VAN DE R.S.Z. BETALING SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - VERJARING - SCHORSING - WETTELIJKE REGELING.
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - R.S.Z. - ALGEMEEN VOORRECHT OP
ROERENDE GOEDEREN - AARD - DRAAGWIJDTE.
3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - RECHTSVORDERING VAN DE R.S.Z. VERJARING - SCHORSINGSGROND - OORZAAK - EIGEN REGELING - GEVOLG.
4º VERJARING — ALLERLEI - SOCIALE ZAKEN - SOCIALE ZEKERHEID - RECHTSVORDERING
VAN DE R.S.Z. - SCHORSINGSGROND - OORZAAK - EIGEN REGELING - GEVOLG.
5º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - VOORRECHT - ROERENDE
GOEDEREN - SOCIALE ZEKERHEID - R.S.Z. - RECHTSVORDERING - OORZAAK - VERJARING SCHORSING - EIGEN REGELING - GEVOLG.
1º De schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de R.S.Z. strekkende tot
betaling van verschuldigde zekerheidsbijdragen wordt niet door de R.S.Z.-Wet 1969
geregeld1. (Art. 42 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zoals van toepassing vóór
zijn wijziging bij Wet van 29 april 1996)
2º Het in art. 19, 4°ter Hypotheekwet neergelegd algemeen voorrecht op roerende
goederen waarover de R.S.Z. beschikt, betreft het bevoorrecht karakter van de
schuldvordering gedurende de termijn die het bepaalt. (Art. 19, 4°ter Hypotheekwet)
3º, 4° en 5° De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende
goederen waarover de R.Z.S. beschikt, heeft betrekking op de termijn van het voorrecht
mede de schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op de verjaringstermijn van de
schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 19, 4°ter, derde lid
Hypotheekwet; Art. 42, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, zoals van toepassing
vóór zijn wijziging bij Wet van 29 april 1996)
(R.S.Z. T. B. e.a.)

1 Zie Cass., 20 juni 1968, A.C. 1968, p. 1283.
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ARREST

(A.R. S.02.0075.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 april 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 42 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vóór zijn wijziging bij
wet van 29 april 1996;
- artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, gewijzigd bij artikel 41
van de wet van 27 juni 1969, nà zijn wijziging bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr.
535 van 31 maart 1987 en zowel vóór als nà zijn wijziging bij wet van 30 december 1992,
bij koninklijk besuit van 19 mei 1995 en bij wet van 25 januari 1999;
- de artikelen 452 en 453 van het Wetboek van Koophandel, opgenomen in boek III
"Faillissementen, Bankbreuk en Uitstel van betaling ", titel I (Faillissementswet van 18
april 1851), thans de artikelen 24 en 25 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch slechts gedeeltelijk
gegrond wat de gedingkosten betreft en bevestigt voor het overige de beslissing van de arbeidsrechtbank die voor recht verklaarde dat de vordering van eiser was verjaard en de
zaak terugverwees naar de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde, op grond van de motieven dat :
"Krachtens artikel 42, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 verjaren de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de werkgevers die onder deze wet
vallen en de personen, bedoeld in artikel 30bis, na vijf jaar.
De verjaringstermijn werd evenwel, pas met ingang van 1 juli 1996, van drie jaar op
vijf jaar gebracht (de artikelen 75 en 84 van 29 april 1996, B.S. 30 april 1996, tweede uitgave, 10674).
Krachtens artikel 34, huidig vijfde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
dienen de bijdragen die voor het verstreken kwartaal verschuldigd zijn uiterlijk de laatste
dag van de maand na dit kwartaal te worden betaald zodat de verjaringstermijn een aanvang nam op 1 mei 1992 en, behoudens eventuele sluiting of schorsing van de verjaringstermijn, de vordering verjaard was op 1 mei 1995.
De vordering met betrekking tot het debetbericht vakantiebijdragen is, met hetzelfde
voorbehoud, verjaard op 1 mei 1996.
Op 1 mei 1995 en op 1 mei 1996 was immers de driejarige verjaringstermijn van artikel
42 van de wet van 27 juni 1969 nog van toepassing.
Anders dan het Arbeidshof te Antwerpen (Arbh. Antwerpen 29 september 1976, A.R.
74/181, Website Ministerie van Justitie) en het Hof van Beroep te Antwerpen (Antw. 2 februari 1993, A.R. 1457/90, kopie in dossier van de R.S.Z.) is het arbeidshof, samen met
het openbaar ministerie, van oordeel dat, in elk geval voor voornoemde periode, niet nut-
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tig kan gesteund worden op het cassatiearrest van 20 juni 1968 om te oordelen dat de artikelen 41 en 42 van de wet van 27 juni 1969 moeten samen gelezen worden, waaruit dan
zou moeten worden geconcludeerd dat de verjaring van de rechtsvordering zou worden
geschorst krachtens het bepaalde van artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet, ingevoerd
met artikel 41 van de wet van 27 juni 1969.
Ook de rechtsleer is van oordeel dat de regel van de schorsing van de rechtsvordering
van de R.S.Z., zoals die bestond vóór het in werking treden van de wet van 27 juni 1969,
niet meer geldt (A. Lindemans, 'Verjaring in het Sociale-zekerheidsrecht' Kluwer, Rechtswetenschappen België, 1994, p. 73, voetnoot 75 en p. 76) zie ook Arbh. Brussel, 19 december 1991, Website Ministerie van Justitie).
Aangezien artikel 42 wet van 27 juni 1969 en artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet,
ingevoerd met artikel 41 van de wet van 27 juni 1969, zoals van toepassing vanaf het in
werking treden van die wet tot, in elk geval, het in werking treden van de wet van 25 januari 1999, elk in hun eigen specifieke schorsingsmogelijkheid voorzien, kunnen enkel de in
die afzonderlijke bepalingen eigen voorziene schorsingsgronden worden toegepast voor
de termijnen die in de respectieve bepalingen worden vastgelegd.
De eerste rechter stelt dan ook terecht dat artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet enkel
betrekking heeft op het bevoorrecht karakter van de vordering van de R.S.Z. en geen invloed heeft op het verloop van de verjaringstermijn van de schuldvordering van de R.S.Z.
De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat de schuldvordering van de R.S.Z. verjaard is en de zaak terug verwezen naar de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde,
afdeling Dendermonde, die moet oordelen over de opname in het passief van het faillissement bvba Pepalbrac." (p. 3-8, punt 4)
Grieven
Overeenkomstig artikel 42 van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 verjaren de schuldvorderingen van eiser op de werkgevers die onder deze wet vallen en de personen bedoeld bij
artikel 30bis na drie jaar, en, met ingang van 1 juli 1996, na vijf jaar.
De bijdragen die voor het verstreken kwartaal verschuldigd zijn, alsook het saldo van
de voorschotten die verschuldigd zijn, dienen door de werkgever, uiterlijk de laatste dag
van de maand na dit kwartaal, te worden betaald (zie artikel 34 van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969).
De verjaring van de rechtsvordering strekkende tot betaling aan eiser van de verschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen kan evenwel geschorst worden door de dood van de
schuldenaar, de ontneming van het bezit - wat het geval is bij faillissement - of de inbeslagneming, zelfs gedeeltelijk, van zijn goederen.
Deze schorsingsgrond is neergelegd in artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet (laatste
lid) betreffende het algemeen voorrecht op roerende goederen waarover eiser voor de inning van de sociale-zekerheidsbijdragen beschikt gedurende drie jaar (bij wet van 25 januari 1999 op vijf jaar gebracht) te rekenen van de dag waarop de bijdragen eisbaar zijn of
van de datum van de kennisgeving bedoeld in artikel 22 R.S.Z.-wet.
Uit de samenlezing van artikel 42 van de R.S.Z.-wet en artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet volgt noodzakelijk dat de ontneming van het bezit, in casu het faillissement, ook
als schorsingsgrond geldt voor de verjaringstermijn van artikel 42 van de R.S.Z.-wet, zo
niet zou de schorsing van eisers voorrecht door de ontneming van het bezit van zijn schuldenaar voor eiser geen enkel praktisch nut opleveren.
Bovendien kunnen vanaf deze buitenbezitstelling de chirografaire schuldeisers en de
schuldeisers die, zoals eiser, over een algemeen voorrecht beschikken, geen beslag meer
leggen op de goederen van de massa (cf. de artikelen 452 en 453 van het Wetboek van
Koophandel, thans de artikelen 24 en 25 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
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Ook uit dit verbod volgt dat de verjaring van de rechtsvordering van eiser tot betaling
van sociale-zekerheidsbijdragen geschorst is door het faillissement van de schuldenaar.
De verjaring van deze rechtsvordering kan immers bezwaarlijk blijven lopen wanneer
elk middel van tenuitvoerlegging ingevolge het faillissement is geschorst.
De schorsing van de verjaringstermijn vangt aan van zodra het faillissement is opengevallen en duurt voort tot op het ogenblik dat het faillissement wordt gesloten, ongeacht het
tijdstip waarop door eiser aangifte wordt gedaan van zijn schuldvordering in het passief
van het faillissement.
Het arrest stelt vast dat het faillissement van de bvba Pepalbrac op het ogenblik van de
uitspraak in beroep nog niet was gesloten (zie arrest, p. 3, derde alinea).
Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat de schorsingsgrond voorzien in artikel 19, 4°ter, van de Hypotheekwet enkel betrekking heeft op het
bevoorrecht karakter van de rechtsvordering van eiser en geen invloed heeft op het verloop van de verjaringstermijn van deze vordering, en bijgevolg niet wettig heeft beslist dat
de rechtsvordering van eiser dd. 30 maart 1999 was verjaard (schending van de artikelen
42 van de R.S.Z.-wet en 19, 4°ter, van de Hypotheekwet, 452 en 453 van het Wetboek
van Koophandel, thans de artikelen 24 en 25 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 42 van de Sociale Zekerheidswet Werknemers van 27
juni 1969 de verjaringstermijn bepaalt van de schuldvorderingen van eiser op de
werkgevers die onder deze wet vallen en de personen bedoeld bij artikel 30bis,
evenals de wijze waarop de verjaring van de vorderingen wordt gestuit;
Dat geen bepaling van die wet regelt hoe de verjaring van de vorderingen
wordt geschorst;
Overwegende dat artikel 12 van de Hypotheekwet bepaalt dat voorrecht een
recht is dat uit hoofde van de bijzondere aard der schuldvordering aan de schuldeiser toekomt en hem voorrang verleent boven de andere schuldeisers, zelfs hypothecaire;
Dat uit deze bepaling volgt dat voorrecht uit hoofde van de bijzondere aard der
schuldvordering aan de schuldeiser niets anders toekent dan voorrang boven andere schuldeisers;
Overwegende dat artikel 19 van de Hypotheekwet de schuldvorderingen opsomt die bevoorrecht zijn op alle roerende goederen en er de volgorde van bepaalt;
Dat in het eerste lid, 4°ter, van dat artikel vermeld zijn: de bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid en die waarvan hij de
inning verzekert, gedurende de termijn die het bepaalt;
Dat in het vermelde 4°ter, derde lid, is bepaald dat de termijn is geschorst door
de dood van de schuldenaar, de ontneming van het bezit of de inbeslagneming,
zelfs gedeeltelijk, van zijn goederen;
Dat die termijn evenals de schorsing ervan de tijd betreft gedurende dewelke
eiser zich tegenover de andere schuldeisers kan beroepen op het bevoorrecht karakter van zijn schuldvorderingen;
Dat die termijn evenals de schorsing ervan evenwel niet toepasselijk is op de
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verjaringstermijn van de schuldvorderingen tot inning van de socialezekerheidsbijdragen;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 40
2° KAMER - 21 januari 2003

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF GEVOLG.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF GELDIGHEID.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF - GELDIGHEID.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF - GELDIGHEID.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF - GELDIGHEID.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ARTIKEL 14.2 ARTIKEL 14.3.E - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF - GELDIGHEID.
7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - ANONIEME
AANGIFTE VAN MISDRIJF - GELDIGHEID.
8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ANONIEME AANGIFTE VAN MISDRIJF GELDIGHEID
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - HUISZOEKING MET TOESTEMMING
- VORMVEREISTEN.
10º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - STOFFEN EN MIDDELEN DIE BELANG VERTONEN VOOR DE OPENBARE
GEZONDHEID - DRUGWET - K.B. VAN 12 APRIL 1974 - GEBRUIK VAN BEPAALDE MIDDELEN EN
STOFFEN BIJ DIEREN - GIFSTOF - TOEPASSING.
11º DIEREN - STOFFEN EN MIDDELEN DIE BELANG VERTONEN VOOR DE
OPENBARE GEZONDHEID - DRUGWET - K.B. VAN 12 APRIL 1974 - GEBRUIK VAN
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- GIFSTOF - TOEPASSING.

1º Nu een aangifte van een misdrijf, ook al is zij anoniem geschied, niet voor onbestaande
kan worden gehouden staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen welk
gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt regelmatig bewijs van dat misdrijf in
te zamelen1.
2º, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop
gesteund is is niet onontvankelijk als strijdig met de artt. 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1,
14.2, 14.3.e I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele
grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte 2. (Artt. 6.1, 6.2,
6.3.d, E.V.R.M.; Artt. 14.1, 14.2, 14.3.e I.V.B.P.R.; Art. 12 G.W. 1994)
9º Geen wettelijke bepaling schrijft voor in welke vorm de aan de opsporing of huiszoeking
voorafgaande schriftelijke toestemming dient te worden gegeven 3. (Art. 1bis Wet 7 juni
1969)
10º en 11° Nu de Drugwet van de begrippen "gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica" geen definitie geeft, vermag de rechter,
bij ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte van de wettelijke bepalingen
preciseert, de wettigheid van de uitvoering ervan vast te stellen op grond van het feitelijk
oordeel dat de in het uitvoeringsbesluit van 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, antiinfectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking bedoelde stoffen van aard zijn
de openbare gezondheid in het gedrang te brengen en zodoende gifstoffen zijn 4. (K.B. 12
april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking)
(D.)

ARREST

(A.R. P.01.1121.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, in zoverre het uitspraak doet
over de zaak met notitienummer 681/10.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser 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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat een aangifte niet voor onbestaande kan worden gehouden,
1 Zie Cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0041.F, nr. 201.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 febr. 1996, A.R. P.94.1438.N, nr. 72.
4 Cass., 6 febr. 2001, A.R. P.99.0777.N, nr. 71.
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ook al is zij anoniem geschied;
Overwegende dat in geval van een aangifte van een misdrijf het aan het bevoegde openbaar ministerie staat te oordelen welk gevolg hieraan wordt gegeven
en of het mogelijk lijkt regelmatig bewijs van dat misdrijf in te zamelen;
Dat een gerechtelijk onderzoek niet nietig is en de vervolging die erop gesteund is niet onontvankelijk is als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2 en 6.3.d
EVRM, 14.1, 14.2 en 14.3.e IVBPR en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme
aangifte;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest niet alleen overweegt dat "de anonieme inlichtingen waarvan de verbalisanten gewag maakten in het aanvankelijk proces-verbaal
(...) niet te beschouwen (zijn) als een bewijsmiddel van doorslaggevend belang"
maar ook dat "de inlichtingen enkel het onderzoek op gang (hebben) gebracht";
Dat hieruit volgt dat de anonieme inlichtingen niet werden aangewend als bewijsmiddel bij de vorming van de innerlijke overtuiging van de rechter;
Dat het middel steunt op een verkeerde lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
3. Derde 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 vóór 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 geen wettelijke bepaling voorschrijft in welke vorm deze
schriftelijke toestemming dient te worden gegeven en meer bepaald dat zij dient
te geschieden in een geheel eigenhandig geschreven verklaring;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de personen die de toestemming moesten geven vóór de zoeking aan de verbalisanten verklaarden: "Heden
machtigen wij u formeel een zoeking te doen in onze woning en aanhorigheden.
Wij nemen kennis dat er zal gezocht worden naar de eventuele aanwezigheid
naar stoffen met hormonale en/of anti-hormonale werking. We nemen kennis dat
we die zoeking mogen weigeren, doch we wensen evenwel van dit recht geen gebruik te maken".
Dat de verbalisanten verder noteerden: "Na voorlezing volharden beide en tekenen elk voor wat betreft hun verklaring in ons inlichtingenboek";
Overwegende dat de appèlrechters uit dit proces-verbaal dat niet van valsheid
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is beticht, wettig vermochten af te leiden dat schriftelijk en voorafgaand toestemming tot huiszoeking is gegeven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de wet van 24 februari
1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, de regering wordt gemachtigd
om, in het belang van de openbare gezondheid de invoer, uitvoer, vervaardiging,
de bewaring, dat wil zeggen de opslag onder de vereiste voorwaarden, de etikettering, het vervoer, het bezit, de verkoop en het te koop stellen, het afleveren of
aanschaffen, mits betaling of kosteloos, van de giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica te regelen en daarover toezicht te houden;
Dat die bepaling noch de artikelen 2 en 2bis van voornoemde wet van de begrippen "giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica" een definitie geven;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole,
anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking, verwijst naar de
strafbepalingen van de Drugwet van 24 februari 1921;
Dat in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren regelt, zulks eveneens gebeurt in het belang van de openbare gezondheid;
Overwegende dat de term giftstof in zijn algemeen gebruikelijke betekenis een
stof met schadelijke, vaak dodelijke werking is;
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte van de vermelde wettelijke bepalingen preciseert, de wettigheid van de
uitvoering ervan vermag vast te stellen op grond van het feitelijke oordeel dat de
in het uitvoeringsbesluit bedoelde stoffen van aard zijn de openbare gezondheid
in het gedrang te brengen en zodoende giftstoffen zijn;
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.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.
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Nr. 41
2° KAMER - 21 januari 2003

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - VONNIS
DAT BESLIST OVER DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS MET
GEZAG VAN GEWIJSDE.
Een vonnis dat beslist dat de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gedeeltelijk
gegrond is en de zaak verder onbepaald uitstelt heeft ten opzichte van de
ontvankelijkheid van de vordering gezag van gewijsde1. (Artt. 19 en 24 Ger.W.)
(V. e.a. T. FORTIS A.G. N.V.)

ARREST

(A.R. P.02.0088.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 4 december 2001 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent, en dat alleen op
de civielrechtelijke vorderingen beslist.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een cassatiemiddel met vijf onderdelen voor.
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Feiten en voorafgaande rechtspleging
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt:
- dat, naar aanleiding van een verkeersongeval waarbij de ouders, de broeder
en de zuster van de minderjarige W. E. het leven verloren, de eiser bij een op 4
april 1995 voor de Politierechtbank te Gent genomen conclusie, in zijn hoedanigheid van voogd van die minderjarige, een vordering tot schadevergoeding heeft
ingesteld tegen verweerster, WAM-verzekeraar van de bestuurder die als aansprakelijk voor het ongeval werd vervolgd;
- dat die bestuurder bij vonnis van de Politierechtbank te Gent van 4 april 1995
op strafgebied werd veroordeeld; dat de burgerlijke rechtsvordering ingesteld
door de eiser in de vermelde hoedanigheid namens de minderjarige, ontvankelijk
is verklaard; dat verweerster werd veroordeeld tot het betalen van een provisie
van één frank voor schade van alle aard aan W. E., vertegenwoordigd door zijn
voogd L. V. d. H., eiser, en de uitspraak over intrest en kosten is aangehouden;
dat tegen dit vonnis geen rechtsmiddel is aangewend;
- dat verweerster op 21 augustus 1996 de eiser in zijn hoedanigheid van voogd
heeft gedagvaard met het oog op de verdere afhandeling van de burgerlijke belangen; dat verweerster bij vonnis van de Politierechtbank te Gent van 18 november 1997 is veroordeeld tot het betalen aan de eiser, handelend in zijn ver1 Cass., 10 sept. 1981, A.C. 1981-82, nr. 25.
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melde hoedanigheid van voogd, van een bedrag van 2.559.787 frank; dat de eiser, handelend in die hoedanigheid, tegen dat vonnis op 1 december 1997 hoger
beroep heeft ingesteld;
- dat bij de behandeling van de zaak in hoger beroep de eiseres P. M. in een op
25 mei 1999 voor de appèlrechters genomen conclusie optreedt in haar hoedanigheid van voogdes, bevoegd voor de goederen van de minderjarige W. E., en de
namens hem ingestelde vordering herneemt;
- dat, wat die vordering betreft, de appèlrechters bij vonnis van 12 oktober
1999 zeggen dat geen nuttige stukken overgelegd worden waaruit de hoedanigheid van de huidige eisers L. V. d. H. en P. M. blijkt en het debat heropenen ten
einde hen toe te laten die stukken bij te brengen;
- dat de eiseres op 7 maart 2000 een voor eensluidend verklaard afschrift overlegt van het proces-verbaal van de familieraad van 6 juni 1997 in aanwezigheid
van de voogdijrechter van de Tribunal d'Instance te Saint-Tropez (Frankrijk),
waarin de eiser L. V. d. H. wordt vermeld als voogd; dat dit proces-verbaal de
beslissing bevat van de familieraad de voogdij te splitsen in een voogdij betreffende het bestuur van de persoon van de minderjarige, waarvoor de eiser L. V. d.
H. aangewezen wordt, en een voogdij betreffende het bestuur van de goederen
van de minderjarige, waarvoor de eiseres P. M. verkozen wordt;
- dat de eiseres ter terechtzitting van 23 januari 2001 een geschreven verklaring overlegt waarbij zij in haar hoedanigheid van voogdes, bevoegd voor het bestuur van de goederen van de minderjarige in vervanging van de eiser L. V. d.
H., alle vorderingen ingesteld door de vorige voogd voor de Politierechtbank te
Gent, bevestigt en herneemt;
- dat het bestreden vonnis oordeelt dat noch de vordering in tussenkomst van
P. M., noch de vordering van L. V. d. H. toelaatbaar zijn;
V. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van L. V. d. H.
1. Eerste grief
Overwegende dat een vonnis dat beslist dat de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond is en de zaak verder onbepaald uitstelt, een
eindvonnis is op tussengeschil ten opzichte van de ontvankelijkheid van de vordering en dienaangaande gezag van gewijsde heeft;
Overwegende dat de appèlrechters, bij hun oordeel over het hoger beroep van
eiser tegen het vonnis van de Politierechtbank te Gent van 18 november 1997,
diens in zijn hoedanigheid van voogd voor de politierechter ingestelde en ontvankelijk verklaarde vordering als niet toelaatbaar afwijzen, zodoende het gezag
van gewijsde van het vonnis van de Politierechtbank te Gent van 4 april 1995
waartegen geen verhaal is ingesteld, miskennen;
Dat de grief gegrond is;
2. Tweede en derde grief
Overwegende dat deze grieven die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden,
geen antwoord behoeven;
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B. Cassatieberoep van P. M.
Vierde en vijfde grief
Overwegende dat de appèlrechters het in de grieven vermelde verweer dat eiseres in conclusie heeft aangevoerd, niet beantwoorden; dat de rechters aldus de
beslissing waarbij zij de vordering in tussenkomst van eiseres niet toelaatbaar
verklaren, niet regelmatig met redenen omkleden;
Dat de grieven gegrond zijn;
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;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdend in hoger beroep.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 42
2° KAMER - 21 januari 2003

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSMAATREGEL DESKUNDIGENONDERZOEK - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL.
De aanwezigheid van de magistraten die een deskundigenonderzoek hebben bevolen is
niet wettelijk vereist voor de beslissing na de uitvoering van de onderzoeksmaatregel1.
(Art. 779, eerste lid Ger.W.)
(H. e.a. T. VAN HOOF LIEGE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.02.0102.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 13 december 2001, uitsluitend op burgerlijk gebied gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen,
correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Cass., 7 sept. 1989, A.R. 6367, nr. 9 en 6 okt. 1989, A.R. 6333, nr. 79.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers P. H. en F. W. stellen elk in een memorie drie middelen voor. Die
memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
De eiser E. V. voert geen middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van P. H.
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 11 Gerechtelijk Wetboek vreemd is aan de aangevoerde grief;
Overwegende dat de aanwezigheid van de magistraten die een deskundigenonderzoek hebben bevolen, niet wettelijk vereist is voor de beslissing na de uitvoering van de onderzoeksmaatregel;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Maes, W. Descamps, H. Segers, Hasselt.

Nr. 43
2° KAMER - 21 januari 2003

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - BESLISSING VAN DE FEITENRECHTER WETSSCHENNIS VAN NOG NIET IN WERKING GETREDEN BEPALING - GEVOLG.
Het Hof van Cassatie kan geen schending uitspreken van een wet die op het ogenblik van
de beslissing van de feitenrechter nog niet in werking was getreden1.
(H. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën, Bestuur van Douane en Accijnzen)

ARREST

(A.R. P.02.0114.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest op 19 december 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
1 Zie Cass., 25 nov. 1987, A.R. 6079, nr. 187 en de noot (get.) W.G. onder Cass., 25 sept. 1969, A.C.
1970, 94.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van P. H.
Overwegende dat het cassatieberoep kennelijk slechts gericht is tegen de beslissingen die eiser grieven;
1. Eerste middel
Overwegende dat eiser veroordeeld werd wegens te Sint-Truiden, tussen 10 januari 1995 en 7 december 1995, een slijterij van gegiste dranken te hebben gehouden zonder daarvoor minstens vijftien dagen op voorhand de vereiste aangifte te hebben ingediend bij de ontvanger der accijnzen over het gebied en zonder
daarvoor voorafgaandelijk de verschuldigde openingstaks te hebben betaald (telastlegging I);
Overwegende dat bij artikel 2 van het decreet van 7 december 2001 houdende
wijziging van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, de aanslagvoet voor deze belasting wat het
Vlaamse Gewest betreft, op nul wordt gebracht;
Dat dit decreet in werking is getreden op 1 januari 2002;
Overwegende dat het Hof de wettelijkheid van de bestreden beslissing dient te
onderzoeken;
Dat het Hof evenwel geen schending kan uitspreken van een wet die op het
ogenblik van de beslissing van de feitenrechter nog niet in werking was getreden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand aan de Belgische Staat;
Verwerpt de overige cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Vanheeswijck, E. Geeraerts, V. Van Aelst, Brussel; M. Geyskens, Turnhout en Claeys Boúúaert.

Nr. 44
2° KAMER - 21 januari 2003
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CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES
EN STUKKEN - NOOT IN ANTWOORD OP CONCLUSIE VAN OPENBAAR MINISTERIE - INHOUD.
Een in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegde noot vermag de
memorie niet aan te vullen of uit te breiden. (Art. 420bis Sv.; Art. 1107 Ger.W.)
(D. e.a. T. S.)

(A.R. P.02.0273.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Vinckier, J. Vinckier, Kortrijk en W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 45
2° KAMER - 21 januari 2003

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT,
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BETALING OF BEVOORDELING VAN SCHULDEISER TEN
NADELE VAN DE BOEDEL - VEREISTE.
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT,
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BETALING OF BEVOORDELING VAN SCHULDEISER TEN
NADELE VAN DE BOEDEL - BETALING VAN TOEKOMSTIGE LEVERING.
1º Het in art. 489bis, 3° Sw. bedoelde misdrijf vereist niet dat de fondsen op regelmatige
wijze in het vermogen van de schuldenaar aanwezig zijn1. (Art. 489bis, 3° Sw.)
2º De betaling van een toekomstige levering kan een betaling of bevoordeling van een
schuldeiser uitmaken2. (Art. 489bis, 3° Sw.)
(C. e.a. T. Mr. Moens in hoedanigheid van curator van het faillissement Schalck-Mestach B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.02.1067.N)

I. Bestreden beslissing
Het arrest van het Hof van 9 januari 2001 vernietigde het arrest, op 19 januari
1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, en verwees
de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 juni 2002 door het Hof
van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, gewezen op verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 9 januari 2001.
1 Zie Cass., 15 okt. 1985, A.R. 8302, nr. 91.
2 Ibid.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eisers sub II stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het in artikel 489bis, 3°,
Strafwetboek bedoelde misdrijf niet vereist dat de fondsen op regelmatige wijze
in het vermogen van de schuldenaar aanwezig zijn;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat de betaling van een toekomstige levering een betaling of bevoordeling van een schuldeiser kan uitmaken;
Dat het middel faalt naar recht;
4. Vierde middel
Overwegende dat, daar het arrest veroordeelt wegens mededaderschap aan betaling-bevoordeling van een schuldeiser ten nadele van de boedel voor een totaal
bedrag van 3.115.334 BEF, zijnde 77.277.11 EUR, de veroordeling van eiser om
dit bedrag bij wijze van schadevergoeding aan de verweerder te betalen, naar
recht is verantwoord;
Overwegende dat na de hierboven vermelde beslissing de appèlrechters niet
meer hoefden te antwoorden op de erdoor doelloos geworden conclusie van eiser
dat de aan verweerder toe te kennen schadevergoeding niet de BTW op het verkochte materiaal of op de betaalde levering kon omvatten omdat bij verkoop van
activa door de curator deze BTW evengoed verschuldigd blijft en evenmin ten
goede van de massa opkomt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, 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 sub I en sub II in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.
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21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 46
2° KAMER - 21 januari 2003

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — BEVOEGDHEID - WEDEROPNEMING VAN
EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEÏNTERNEERDE - VOORWAARDE - VASTSTELLING DOOR DE
BEVOEGDE COMMISSIE.
Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde op vordering van de procureur
des Konings opnieuw opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de Commissie
en in hoger beroep de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de
wederopneming van de betrokkene slechts gelasten, als zij in haar beslissing vaststelt
dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn1. (Artt. 14, 16 en 20, Wet
Bescherming Maatschappij 1964)
(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1600.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 14 november 2002 gewezen door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde werd geïnterneerd;
Dat eiser in mei 2000 op proef in vrijheid werd gesteld mits naleving van
voorwaarden;
Dat in september 2002 zijn wederopneming werd gevorderd;
Overwegende dat, wanneer de geïnterneerde op proef in vrijheid werd gesteld
en de procureur des Konings met toepassing van artikel 20 Wet Bescherming
Maatschappij, een maatregel neemt tot wederopneming van de geïnterneerde in
1 Cass., 29 aug. 1995, A.R. P.95.1027.F, nr. 359.
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een psychiatrische afdeling, de commissie overeenkomstig de artikelen 14 en 16
van voormelde wet een nieuwe beslissing moet wijzen waarin ze opnieuw uitspraak doet over de persoonlijke vrijheid; dat de commissie de wederopneming
in een door haar aangewezen instelling enkel kan gelasten, als ze in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn;
Overwegende dat, krachtens artikel 20, zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij, een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde op vordering van de
procureur des Konings opnieuw in een psychiatrische inrichting kan worden opgenomen, indien in zijn gedragingen of de geestestoestand een gevaar voor de
maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij de hem opgelegde voorwaarden niet in acht neemt; dat de commissie tot bescherming van de maatschappij vervolgens uitspraak doet over de wederopneming van de betrokkene in
een inrichting die zij aanwijst; dat de commissie en in hoger beroep de Hoge
Commissie tot bescherming van de maatschappij echter vooraf dient na te gaan
of de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn en zulks in haar beslissing dient vast te stellen;
Overwegende dat uit de redengeving van de Hoge Commissie tot bescherming
van de maatschappij niet blijkt welke voorwaarde van de invrijheidstelling op
proef door eiser niet in acht werd genomen;
Dat de beslissing derhalve niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Verwijst de zaak naar de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, anders samengesteld.
21 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. V. Rits, Gent.

Nr. 47
2° KAMER - 22 januari 2003

1º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - VORDERINGEN TOT VERNIETIGING - STRAFZAKEN VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ARTIKEL 441 SV. - VEROORDELEND VONNIS DAT
PROBATIEUITSTEL VERLEENT - GEEN BEPALING VAN DE DUUR VAN HET PROBATIEUITSTEL VERNIETIGING EN VERWIJZING.
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - GEEN BEPALING VAN DE DUUR VAN HET

Nr. 47 - 22.1.03
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- CASSATIE - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - VORDERING TOT
- VERNIETIGING EN VERWIJZING.

NIETIGVERKLARING

1º en 2° Op de vordering die de procureur-generaal instelt met toepassing van art. 441 Sv.,
vernietigt het Hof het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat
de beklaagde veroordeelt tot geldboeten en tot een vervallenverklaring van het recht tot
sturen en hem probatieuitstel voor de uitgesproken straffen verleent mits hij de
voorwaarden eerbiedigt, zonder de duur van het uitstel te bepalen, en verwijst het de
zaak naar een andere politierechtbank1. (Art. 441 Sv.)
(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1505.F)

I. Bestreden beslissing
De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen een vonnis, op 22 april 2002
gewezen door de Politierechtbank te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie luidt als
volgt:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de
Minister van Justitie hem bij brief van 5 november 2002, Cab/02/15.1/393, gelast
heeft, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering, bij het
Hof aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis, dat op 22
april 2002 is gewezen door de Politierechtbank te Doornik, waarbij de genaamde
S. J.-P., R., geboren te ..., met woonplaats te ...., wegens onopzettelijke slagen of
verwondingen naar aanleiding van een wegverkeersongeval (telastlegging A), is
veroordeeld tot een geldboete van (75 gedeeld door 40,3399) euro, verhoogd met
1990 deciemen en gebracht op 371,85 euro, of een vervangende gevangenisstraf
van 15 dagen, wegens vluchtmisdrijf naar aanleiding van een wegverkeersongeval dat verwondingen heeft veroorzaakt (telastlegging B), tot een geldboete van
(400,00 gedeeld door 40,3399) euro, verhoogd met 1990 deciemen en gebracht
op 1983,15 euro, of tot een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, alsook
tot een verval van het recht om gedurende twee maanden enig motorvoertuig te
besturen.
Dat vonnis verleent de beklaagde probatie-uitstel voor de tenuitvoerlegging
van de uitgesproken straffen, met uitzondering van de kosten, mits hij voldoet
aan bepaalde voorwaarden - 40 uren arbeid voor het algemeen belang verrichten,
naar de oproepingen van de probatiecommissie en haar assistent gaan en hun instructies opvolgen - zonder evenwel de duur van het uitstel te bepalen.
1 Zie Cass., 5 okt. 1982, A.R. 7370, nr. 90.
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Het uitstel is een bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de onwettigheid in de
beslissing over het uitstel, de vernietiging van de volledige veroordeling tot gevolg heeft.
Het vonnis stelt vast dat de feiten zijn gepleegd op 19 mei 1999 te Moeskroen.
De strafvordering heeft gelopen tot de dag waarop de veroordelende beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan, op 18 mei 2002; wanneer echter de veroordeling
vernietigd wordt, op het uitzonderlijk beroep dat de aangifte van de Minister van
Justitie is, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen vanaf de datum van het arrest tot nietigverklaring.
OM DIE REDENEN,
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het Hof behage :
Het aangegeven vonnis te vernietigen, in zoverre het de hierboven aangehaalde
straffen uitspreekt;
Te bevelen dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing;
De zaak naar een andere politierechtbank te verwijzen.
Brussel, 14 november 2002.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal
(o.) Raymond Loop".
IV. De beslissing van het Hof
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering;
Neemt de redenen van de vordering over;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het aangegeven en in kracht van gewijsde gegane vonnis, dat op 22
april 2002 is gewezen door de Politierechtbank te Doornik, in zoverre het de
voormelde straffen uitspreekt;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Bergen.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 48
2° KAMER - 22 januari 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORDIEN REEDS IN
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- REDENEN VAN HET AANHOUDINGSBEVEL
- ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT.
VRIJHEID GELATEN OF GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORDIEN REEDS
IN VRIJHEID GELATEN OF GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - BEVEL TOT AANHOUDING - REDENEN
VAN HET AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID VAN HET
ONDERZOEKSGERECHT.
1º en 2° Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een
aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met toepassing van art. 16 Wet Voorlopige
Hechtenis, kan de redenen van dat aanhoudingsbevel verbeteren en aanvullen, door
naar art. 28 van die wet te verwijzen en door erop te wijzen dat sommige, daarin
vermelde gegevens, die het opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met
toepassing van dat art. 28, die maatregel noodzakelijk maken 1. (Artt. 16, 21 en 28 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0047.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 7 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een cassatiemiddel aan in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaart afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep ingesteld op 8 januari 2003 ter griffie van het Hof van Beroep te Brussel, dat het voorwerp uitmaakt van het uittreksel nummer 3 van de
aldaar bewaarde minuten :
Overwegende dat het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken
van een aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd met toepassing van artikel 16 van
de wet betreffende de voorlopige hechtenis, de redenen van dat bevel kan verbeteren en aanvullen, door naar artikel 28 van die wet te verwijzen en door erop te
wijzen dat bepaalde, daarin vermelde gegevens, die het opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van dat artikel 28, die maatregel
noodzakelijk maken;
Dat het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest, met verwijzing naar de redenen van het aanhoudingsbevel, vaststelt dat de confrontatie tussen eiser en P.B. op de dag waarop
het aanhoudingsbevel is verleend, de beschuldigingen heeft kunnen bevestigen
1 Zie Cass., 5 nov. 1997, A.R. P.97.1344.F, nr. 453, met concl. adv.-gen. SPREUTELS in Bull. en Pas.,
1997, I, nr. 453 ; 14 nov. 2001, A.R. P.01.1483.F, nr. 619.
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die laatstgenoemde daarvoor reeds tegen eiser had geuit;
Dat het arrest oordeel dat die gegevens, die vermeld worden in het aanhoudingsbevel, nieuwe en zwaarwichtige omstandigheden zijn die deze maatregel
noodzakelijk maken; dat het aldus artikel 28, § 1, van de voormelde wet niet
schendt;
Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende, ten slotte, dat uit de vaststellingen van het arrest en uit de voor
het hof van beroep neergelegde conclusie blijkt dat eiser zich over de toepassing
van het voormelde artikel 28, §1 heeft verdedigd;
Dat het middel, in zoverre het de miskenning van eisers recht van verdediging
aanvoert, feitelijke grondslag mist;
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. Cassatieberoep diezelfde dag ingesteld ter griffie van de gevangenis te V.,
dat het voorwerp uitmaakt van uittreksel nummer 4 van de minuten die ter griffie
van het Hof van Beroep te Brussel bewaard worden :
Overwegende dat, in strafzaken, een partij, behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen
in gerechtszaken, het geval van regelmatige afstand en het geval waarin na het
veroordelend arrest vooralsnog cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een
arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof van assisen, omstandigheden die te
dezen niet van toepassing zijn, krachtens artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering geen tweede keer cassatieberoep kan instellen tegen dezelfde beslissing, ook al zou het tweede cassatieberoep zijn ingesteld vóór de verwerping van
het eerste;
Dat het cassatieberoep, dat het voorwerp uitmaakt van het voormelde uittreksel
nummer 4, geacht wordt te zijn ingesteld na het cassatieberoep dat het voorwerp
uitmaakt van het uittreksel nummer 3, en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Vanderveeren en F. Motte-de-Raedt, Brussel.

Nr. 49
2° KAMER - 22 januari 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING -
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BESCHERMING VAN DE BEDREIGDE GETUIGEN - STUKKEN VAN DE BESCHERMINGSPROCEDURE VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHERMING VAN DE BEDREIGDE
GETUIGEN - STUKKEN VAN DE PROCEDURE - VOEGING BIJ HET DOSSIER VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING BESCHERMING VAN DE BEDREIGDE GETUIGEN - VERKLARING VAN EEN BESCHERMDE GETUIGE ENIGE AANWIJZING VAN SCHULD - WETTIGHEID.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHERMING VAN DE BEDREIGDE
GETUIGEN - VERKLARING VAN EEN BESCHERMDE GETUIGE - ENIGE AANWIJZING VAN SCHULD WETTIGHEID.
1º en 2° Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle, in de artt. 102 tot 110 Sv.
bedoelde stukken, of sommige daarvan, betreffende de bescherming van de bedreigde
getuigen, deel uitmaken van het dossier van het onderzoeksgerecht dat over de
handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak doet. (Artt. 102 tot 110 Sv.)
3º en 4° Hoewel de Getuigenbeschermingscommissie rekening moet houden met de
beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit om gewone beschermingsmaatregelen
toe te kennen aan een bedreigde getuige, kan de verklaring van een geïdentificeerde en
beschermde getuige de enige aanwijzing van schuld zijn op grond waarvan een
onderzoeksgerecht de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde kan
handhaven. (Art. 104, § 1 Sv.; Artt. 16, 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0057.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat "de gegevens van de onderzoeksopdrachten die door de inverdenkinggestelde worden betwist, met name die
welke voortvloeien uit het verhoor van de beschermde getuige en uit de verklaringen van de genaamde S., moeten worden gesitueerd in de algemene context
van het onderzoek en niet willekeurig uit die context mogen worden gehaald";
Dat, evenwel, het arrest, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, zijn beslissing over de ernstige aanwijzingen van schuld niet grondt op die redenen al-
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leen;
Dat het daarenboven vermeldt dat "[die gegevens], ondanks bepaalde onduidelijkheden, rechtsgeldig in aanmerking kunnen komen voor de beoordeling van de
tegen de inverdenkinggestelde geuite bezwaren", dat "op dit ogenblik niet afdoend is bewezen dat het verhoor van de beschermde getuige afgenomen werd
met schending van de vigerende wetsbepalingen of tot gevolgen zou leiden die
niet verenigbaar zijn met de eerbiediging van het recht van verdediging", en dat
het "voor het overige de redenen van de vordering aanneemt [...], die niet ontkracht worden door de opmerkingen van de inverdenkinggestelde over [...] zijn
ontkenningen en over de betrouwbaarheid van de getuigenissen"; dat de vordering van het openbaar ministerie de ernstige aanwijzingen van schuld duidelijk
vermeldt ;
Dat het arrest aldus artikel 23, 4°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling vermeldt "dat op dit
ogenblik niet afdoend is bewezen dat het verhoor van de beschermde getuige afgenomen werd met schending van de vigerende wetsbepalingen of tot gevolgen
zou leiden die niet verenigbaar zijn met de eerbiediging van het recht van verdediging", en zich aldus ertoe beperkt de desbetreffende beweringen van eiser te
weerleggen door vast te stellen dat zij op geen enkel gegeven berusten waaraan
geloof kan worden gehecht; dat ze de in het middel bedoelde regels niet miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 5 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aanvoert, noch verduidelijkt welke bepalingen van dat artikel zouden zijn
geschonden noch in hoeverre het arrest die zou hebben geschonden, zodat het
niet ontvankelijk is;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle stukken, bedoeld in de artikelen 102 tot 110 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bescherming van bedreigde getuigen, of sommige van die stukken, deel
uitmaken van het dossier van het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van
de voorlopige hechtenis uitspraak doet;
Dat het middel, in zoverre het de schending van de artikelen 103, 105 en 107
van het Wetboek van Strafvordering aanvoert, op grond dat het strafdossier de
stukken met betrekking tot die rechtspleging niet bevat, faalt naar recht;
Overwegende dat, daarenboven, artikel 104, §1, van het voormelde wetboek
bepaalt dat de Getuigenbeschermingscommissie, met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, gewone beschermingsmaatregelen aan een bedreigde getuige kan toekennen;
Dat het middel eveneens faalt naar recht, in zoverre het in werkelijkheid betoogt dat de wetgever, met die bepaling, ervoor heeft willen zorgen dat de ver-
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klaring van een geïdentificeerde en beschermde getuige niet de enige aanwijzing
van schuld kan zijn op grond waarvan een onderzoeksgerecht de voorlopige
hechtenis van een inverdenkinggestelde kan handhaven;
Overwegende dat de grief van miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging, voor het overige, volledig is afgeleid uit de schending van
de voormelde wetsbepalingen;
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 de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. F. Bovy, Luik en Y. Visant, Brussel.

Nr. 50
2° KAMER - 22 januari 2003

WRAKING - STRAFZAKEN - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD NA SLUITING VAN HET DEBAT WRAKINGSGROND GEKEND VANAF DE OPENING VAN HET DEBAT - ONTVANKELIJKHEID VAN HET
VERZOEKSCHRIFT.
Het verzoekschrift tot wraking van een rechter is niet ontvankelijk, wanneer het neergelegd
wordt na sluiting van het debat, hoewel het steunde op een wrakingsgrond waarvan de
verzoeker reeds weet had bij het openen ervan1. (Art. 833 Ger.W.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0061.F)

HET HOF,
Gelet op het verzoek tot wraking, op de griffie van het Hof neergelegd op 13
januari 2003, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;
Gehoord raadsheer Frédéric Close in zijn verslag en op de conclusie van advocaat-generaal Raymond Loop;
Overwegende dat, krachtens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek, hij die
een wraking wil voordragen, dit moet doen vóór de aanvang van de pleidooien
1 Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1634.N, nr. 485.
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tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan;
Overwegende dat het verzoekschrift, dat is neergelegd na sluiting van het debat, hoewel het steunt op een wrakingsgrond waarvan de verzoeker reeds weet
had bij het openen ervan, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de wraking;
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Dirk Dams, Adolphe
Wansartstraat 12, bus 11, te 1180 Brussel aan, om het arrest binnen de achtenveertig uren aan eiser te betekenen;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 51
2° KAMER - 22 januari 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK UITWERKING.
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - WETTIGE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN
RECHTSCOLLEGE - UITSPRAAK VAN DAT RECHTSCOLLEGE NA INDIENING VAN DAT VERZOEKSCHRIFT GEVOLG.
1º Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking
en tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere heeft, in strafzaken,
geen schorsende kracht1. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
2º Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige
verdenking, en tot verwijzing ervan naar een andere rechtbank heeft in strafzaken geen
reden van bestaan meer en is dus kennelijk niet ontvankelijk, wanneer op de dag dat het
Hof op dat verzoekschrift uitspraak doet, het gerecht waaraan het verzoekschrift de zaak
wil doen onttrekken, over de zaak reeds heeft beslist en die zaak dus niet meer bij dat
gerecht aanhangig is2. (Artt. 542 tot 552 Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0062.F)

I. Het verzoek
Bij verzoekschrift van 15 januari 2003, waarvan een eensluidend verklaard af1 Cass., 14 jan. 1987, A.R. 5375, nr. 281, met concl. adv.-gen. L IEKENDAEL, in Bull. en Pas., 1986-87,
I, nr. 281; 15 april 1992, A.R. 9737, nr. 440.
2 Cass., 14 jan. 1987, A.R. 5375, nr. 281, met concl. adv.-gen. L IEKENDAEL, in Bull. en Pas., 1986-87,
I, nr. 281; 15 april 1992, A.R. 9737, nr. 440 ; 4 jan. 1995, A.R. P.94.1349.F-P.94.1352.F, nr. 7.
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schrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt eiser dat de zaken, die met het oog op
de regeling van de rechtspleging, met name wegens moord, opsluiting en ontvoering", in de dossiers met de nummers 86/96 en 87/96 van het kabinet van onderzoeksrechter L., "voor de raadkamer [van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
N.], aanhangig zijn, aan die rechtbank onttrokken zouden worden wegens gewettigde verdenking.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te N. op 17 januari 2003 uitspraak heeft gedaan over de
in het verzoekschrift bedoelde zaken en, met haar beschikking, zijn rechtsmacht
volledig heeft uitgeoefend over de tegen M.D. ingestelde strafvordering, zodat
die zaken niet meer bij die rechtbank aanhangig zijn;
Dat het verzoekschrift, dat geen schorsende kracht heeft, bijgevolg geen reden
van bestaan meer heeft en derhalve kennelijk niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering;
Verwerpt het verzoekschrift;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. Kahn, Brussel.

Nr. 52
2° KAMER - 22 januari 2003

1º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - GERECHTELIJK
WETBOEK - TOEPASSING.
2º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - VRIJWILLIGE OF GEDWONGEN TUSSENKOMST VOORWAARDE.
3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
STRAFZAKEN - WETTIGE VERDENKING - FEITEN VERWETEN AAN BEPAALDE LEDEN VAN DE
RECHTBANK - ONTVANKELIJKHEID.
1º Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet, zijn de bepalingen van het
Ger. W. inzake tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, aangezien de te
volgen procedure bepaald wordt door de aard van het rechtscollege dat de zaak
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onderzoekt1. (Artt. 811 tot 814 Ger.W.)
2º De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen
ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de
strafrechter, krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen een derde een
veroordeling, een sanctie of een maatregel uit te spreken2. (Artt. 811 tot 814 Ger.W.)
3º De onpartijdigheid van de rechter wordt verondersteld; bijgevolg is het verzoekschrift tot
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere kennelijk niet ontvankelijk en
wordt het onmiddellijk door het Hof van Cassatie verworpen, wanneer het uitsluitend
berust op de veronderstelling van het tegendeel en alleen grieven bevat t.a.v. de
onderzoeksrechter die met het dossier is belast, zonder aan te geven in hoeverre alle
magistraten die deel uitmaken van de rechtbank waarvan eiser de onttrekking vordert,
zich aan de vermeende partijdigheid schuldig hebben gemaakt3. (Artt. 542 en 545 Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0081.F)

I. Het verzoek
Bij het verzoekschrift dat op de griffie van het Hof is neergelegd op 16 januari
2003, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt eiser om de zaak, wegens gewettigde verdenking, te onttrekken aan de
Rechtbank van Eerste Aanleg te N., ten gevolge van de rechtstreekse dagvaarding die hem is betekend op verzoek van M.F.
II. Rechtspleging voor het Hof
B.F. heeft op 21 januari 2003 een verzoek tot vrijwillige tussenkomst neergelegd op de griffie van het Hof.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
A. Het verzoek tot vrijwillige tussenkomst :
Overwegende dat het Hof uitspraak doet in strafzaken, aangezien een vordering tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere, met toepassing van de artikelen 542 en 545 Wetboek van Strafvordering, bij het Hof aanhangig is gemaakt;
Dat verzoeker zijn vordering grondt op artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet,
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake tussenkomst niet van toepassing zijn op de strafgerechten; dat de te volgen rechtspleging immers bepaald
wordt door de aard van het gerecht dat de zaak onderzoekt;
Overwegende dat het Wetboek van Strafvordering en de wetten betreffende de
1 Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 378.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 mei 1998, A.R. P.98.0585.F, nr. 226; 27 jan. 1999, A.R. P.99.0128.F, nr. 47; zie Cass.,
18 juli 2000, A.R. C.00.0333.F; 9 nov. 2000, A.R. C.00.0592.F, nr. 612.
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strafrechtspleging bepalen welke partijen een vordering kunnen instellen of tegen
welke partijen een vordering kan worden ingesteld voor die gerechten;
Dat hieruit volgt dat de vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde
voor het strafgerecht alleen ontvankelijk is, op voorwaarde dat een bijzondere
wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de strafrechter, krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen een derde een veroordeling, een sanctie of een andere maatregel tegen een derde uit te spreken; dat zulks te dezen niet het geval is;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
B. Het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking :
Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechters wordt vermoed en dat de
aangevoerde grieven, die alleen betrekking hebben op de onderzoeksrechter die
was belast met de dossiers met de nummers 86/96 en 87/96 van zijn kabinet, geheel uitgaat van het tegendeel, zonder dat eiser aantoont in hoeverre alle magistraten die deel uitmaken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te N., waarvan de
onttrekking gevorderd wordt, zich aan de vermeende partijdigheid schuldig hebben gemaakt;
Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het verzoek tot vrijwillige tussenkomst en het verzoek tot verwijzing
van de zaak van een rechtbank naar een andere;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn verzoekschrift.
22 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. Kahn, Brussel.

Nr. 53
1° KAMER - 23 januari 2003

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN - UITKEERBARE WINSTEN - ALGEMENE VERGADERING - BESLISSING TOT
UITKERING TIJDENS HET BOEKJAAR - GELDIGHEID.
De algemene vergadering kan, binnen de perken van art. 77bis Vennootschappenwet, op
elk ogenblik in het boekjaar beslissen de aandeelhouders een dividend uit te keren dat
van de beschikbare reserves wordt afgenomen1. (Art. 77bis Wet 5 dec. 1984 tot wijziging
van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 nov. 19352)
1 Zie J. VAN RYN en J. HEENEN, Principes de droit commercial, dl I, 1954, p. 476; M. WAUTERS, "Het
dividend is van alle tijden", T.P.R., 2000, p. 72; R. STAS, "Uitkeringen aan de aandeelhouders en
daarmee gelijkgestelde verrichtingen: enkele knelpunten", in Knelpunten van dertig jaar
vennootschapsrecht, Biblo, 1999, p. 139; C. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, 1985, p. 231.
2 Thans art. 617, eerste lid Wetboek van vennootschappen.
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(L. T. IMMOBILIERE DE PAUW n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0536.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 17 mei 2001 door het Hof
van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 62 (zoals het van kracht was voor zijn wijziging bij de wet van 18 juli
1991), 63ter (ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1978), 77, eerste en tweede lid (zoals
zij werden gewijzigd bij de wet van 24 maart 1978), 77bis en 77ter (zoals zij zijn ingevoegd bij de wet van 5 december 1984), 79, eerste en tweede lid (zoals zij zijn gewijzigd
bij de wet van 5 december 1984 en voor hun wijziging bij de wet van 13 april 1995), 80,
eerste lid (zoals het is gewijzigd bij de wet van 24 maart 1978 en voor zijn wijziging bij
de wet van 18 juli 1991), 80, tweede lid, 2° (zoals het is gewijzigd bij de wet van 24 maart
1978), en 205 (zoals het is gewijzigd bij de wet van 5 december 1984) van titel IX van
boek I van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 2, eerste lid, en 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen (die artikelen 2, eerste lid,
en 11, eerste lid, zoals zij van kracht waren voor hun opheffing bij het koninklijk besluit
van 30 januari 2001);
- voor zoveel als nodig, afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 1 van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals dat hoofdstuk 1 werd gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 12 september 1983 en 6 november 1987 en voor zijn wijziging
bij het koninklijk besluit van 6 maart 1990.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest heeft vastgesteld :
(1) "de nv. Biscuiterie Excelsia - Anciens Etablissements Depauw beschikte in juni
1989 over een kapitaal van 4.800.000 BEF onder de vorm van 480 aandelen die onder de
(verweerders) zijn verdeeld" - waarbij de eerste verweerster met 432 aandelen op 480 de
grootste aandeelhouder is - en de tweede, vierde, zesde en zevende verweerder in juni
1989 de bestuurders van de vennootschap waren;
(2) "ingevolge artikel 21 van de statuten van de nv. Biscuiterie Excelsia wordt de gewone algemene vergadering elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand mei, wat
impliceert dat er op 19 mei 1989 een eerste vergadering is gehouden; volgens het exemplaar van de jaarrekening voor het jaar 1988 dat op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Doornik en bij de NBB is neergelegd, zou die algemene vergadering de
jaarrekening voor het jaar 1988 hebben goedgekeurd; in werkelijkheid schijnt die vergadering te zijn uitgesteld omdat een aantal aandeelhouders afwezig waren zonder dat de
jaarrekening van het voorbije boekjaar werd goedgekeurd; op 8 juni 1989 (is) een nieuwe
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algemene vergadering gehouden die in het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering wordt genoemd; die algemene vergadering keurt eenstemmig de rekening goed en
verklaart zich akkoord om het verlies van 1.430.746 BEF op de nieuwe rekening over te
dragen; die algemene vergadering keurt de hernieuwing goed van de mandaten van verschillende bestuurders en beslist vervolgens eenstemmig om een dividend van 32.000.000
BEF te betalen door onttrekking aan de beschikbare reserves; die uitkering van dividenden past in het kader van de lopende onderhandelingen om alle aandelen van de naamloze
vennootschap Biscuiterie Excelsia aan een andere groep over te dragen, die , volgens (de
verweerders) de liquiditeiten van de vennootschap niet wenste over te nemen";
(3) "volgens de (verweerders) worden op 30 juni 1989, alle aandelen van de naamloze
vennootschap Biscuiterie Exclesia werkelijk aan de groep 'Coinne' overgedragen tegen het
bedrag van 12.000.000 BEF;
(4) "terwijl de balans van 31 december 1988 beschikbare reserves ten belope van
35.174.803 BEF vermeldde, komt in de balans op 31 december 1989, die goedgekeurd is
en op 5 maart 1991 bij de NBB is neergelegd, nog slechts een bedrag van 3.226.803 BEF
voor, en dit wegens het uitkeren van het voormelde dividend van 32.000.000 BEF";
(5) "de naamloze vennootschap Biscuiterie Excelsia wordt bij vonnis van 21 mei 1991
door de Rechtbank van Koophandel te Doornik failliet verklaard, wat bij de curator, thans
(eiser), de vraag doet rijzen of de uitkering van het dividend van 32.000.000 BEF door de
algemene vergadering van 8 juni 1989 geoorloofd is".
Het arrest wijst vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, de
vordering af van eiser qualitate qua waarin hij, enerzijds, de hoofdelijke veroordeling van
de vijf eerste verweerders vroeg tot betaling van een bedrag in hoofdsom van 32.000.000
BEF, als teruggave van het dividend dat op onwettige wijze was uitgekeerd bij beslissing
van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Biscuiterie Excelsia op 8
juni 1989 en,anderzijds, de hoofdelijke veroordeling van de tweede, vierde, zesde en zevende verweerders, als bestuurders van de voornoemde vennootschap, tot het delgen van
het passief van die vennootschap, op grond van artikel 63ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,
om de volgende redenen: "de jaarrekening die op 31 december 1988 is afgesloten is onbetwistbaar goedgekeurd door de algemene vergadering van 8 juni 1989 die, niettegenstaande zij 'buitengewone algemene vergadering' wordt genoemd in het proces-verbaal
van 8 juni 1989, ook de gewone algemene vergadering was die op 19 mei 1989 was uitgesteld omdat een aantal aandeelhouders toen afwezig was; hoewel de jaarrekening die op
het handelsregister en bij NBB is neergelegd onbetwistbaar vermeldt dat die rekening
door de algemene vergadering van 19 mei 1989 is goedgekeurd, blijkt toch vast te staan
dat die verwijzing naar de goedkeuring door de algemene vergadering op 19 mei 1989 een
verschrijving is van de fiduciaire MTG uit Moeskroen die instond voor de publicatie en
het neerleggen van die rekening, zoals de h. Jean Lecoutre, directeur en hoofdboekhouder
van de naamloze vennootschap in zijn attest van 22 november 1994 verklaart; het onderzoek van de processen-verbaal van de raad van bestuur en van de algemene vergadering
van de naamloze vennootschap Immobilière Depauw, die grotendeels dezelfde aandeelhouders heeft als de naamloze vennootschap Biscuiterie Excelsia, toont immers aan dat
verschillende aandeelhouders op 19 mei 1989 verstek hebben laten gaan; het onderzoek
van het proces-verbaal van de raad van bestuur van de burgerlijke vennootschap Immobilière Depauw van 7 juni 1987 [lees: 1989] vermeldt overigens dat aan de h. Claude Depauw volmacht is gegeven om op de volgende algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Biscuiterie Excelsia de jaarrekening van die vennootschap goed te keuren,
wat dus aantoont dat zij op dat ogenblik nog niet waren goedgekeurd; er blijkt anderzijds
uit geen enkel stuk dat de jaarrekening die bij de NBB is neergelegd verschilt van die welke door de algemene vergadering van 8 juni 1989 is goedgekeurd; die jaarrekening ver-
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meldt dat de vennootschap op 31 december 1988 beschikbare reserves had ten belope van
35.174.803 BEF, wat met de werkelijkheid overeenstemt; (de verweerders) hebben dus,
bij het goedkeuren van die jaarrekening en het doen publiceren ervan, derden helemaal
niet op een dwaalspoor gebracht, aangezien het kenmerk van beschikbare reserves, in tegenstelling tot niet beschikbare, is dat zij op elk tijdstip kunnen worden uitgekeerd; zelfs
als het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 juni 1989 dubbelzinnig was in
zoverre het verwijst naar een 'buitengewone algemene vergadering' terwijl de algemene
vergadering van 8 juni 1989, ten dele althans, slechts de voortzetting is van de gewone algemene vergadering van 19 mei 1989, blijkt dat 'de aandeelhouders, na het goedkeuren
van de jaarrekening, zich ervan rekenschap hebben gegeven dat de mogelijkheid bestond
om een dividend aan de beschikbare reserves te onttrekken', wat het probleem doet rijzen
of de algemene vergadering kon beslissen om tijdens het boekjaar een dividend onttrokken aan de beschikbare reserves, uit te keren; in zoverre echter die uitkering gebeurt na de
goedkeuring van de jaarrekening en zonder dat zij wordt onttrokken aan het resultaat van
het boekjaar, vormt zij geen wijziging door de algemene vergadering van de laatste jaarrekening; (eiser) betoogt eveneens dat alleen de gewone algemene vergadering, met uitzondering van het uitkeren van een interimdividend door de raad van bestuur conform de wettelijke regels, een dividend mag uitkeren, wat zou volgen uit de tekst van artikel 11 van de
gecoördineerde tekst van het koninklijk besluit van 8 september 1976 met betrekking tot
de jaarrekening van de ondernemingen; het hof [van beroep] kan dat betoog niet aannemen in die zin dat geen enkele wettelijke bepaling eraan in de weg staat dat de algemene
vergadering, het hoogste gezagsorgaan van de onderneming, tijdens het boekjaar en dus
na de goedkeuring van de rekening van het vorige boekjaar, over de beschikbare reserves
beschikt, zelfs als de balans onbetwistbaar rekening moet houden met de beslissingen tot
bestemming van de resultatenrekening van het boekjaar en van het overgedragen resultaat
die reeds voor zijn goedkeuring werden genomen; (eiser) betoogt verder dat het uitkeren
van het litigieuze dividend onder toepassing valt van de wetsbepalingen inzake het uitkeren van een interimdividend, dat wil zeggen van de regels die zijn vastgelegd in artikel
77ter van de oude gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen; in zoverre,
enerzijds, de algemene vergadering en niet van de raad bestuur heeft beslist om het litigieuze dividend uit te keren, en anderzijds, het dividend is onttrokken aan de beschikbare
reserves en niet van het resultaat van het boekjaar, is artikel 77ter op dit geval hoegenaamd niet van toepassing; overigens is het uitkeren van het litigieuze dividend evenmin
strijdig met de bepalingen van artikel 77bis van de oude gecoördineerde wetten in zoverre
daardoor het netto-aktief niet is gedaald beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; tenslotte kan de aansprakelijkheid van de bestuurders door die operatie niet in het
gedrang komen in zoverre het uitkeren van het litigieuze dividend door de algemene vergadering van de vennootschap en niet door de raad van bestuur is beslist; (zij) kan evenmin in het gedrang komen wegens het niet doen verschijnen van die uitkering in de rekening die op 31 december 1988 is afgesloten omdat niet is aangetoond dat zij voor die
goedkeuring zou zijn beslist en hoe dan ook, het vermelden in de jaarrekening van 1988
van beschikbare reserves betekende dat de algemene vergadering ze op elk ogenblik kon
uitkeren; in de onderstelling - quod non - dat een fout is begaan door het niet vermelden
van het litigieuze dividend in de rekening die op 8 juni 1989 is goedgekeurd, dan nog is
geen enkele schade aangetoond die een oorzakelijk verband met die schade vertoont".
Grieven
1. Eerste onderdeel
(I) Volgens artikel 77, eerste lid, van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, "maken de bestuurders elk jaar een inventaris op", "die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel". Artikel 77, tweede
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lid, bepaalt bovendien dat "deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet van
17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en besluiten ter
uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen". Artikel 2 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, genomen ter uitvoering van de genoemde wet van 17 juli 1975, legt eveneens de
regel vast luidens welke "de jaarrekening de balans, de resultatenrekening en de toelichting omvat" en de regel dat "deze documenten een geheel vormen". Artikel 11 van voornoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1976 bepaalt bovendien dat "de balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen, rekening houdend met de beslissingen tot besteding
van het saldo van de resultatenrekening en van het overgedragen resultaat. Wanneer die
toewijzing niet definitief is, omdat het bevoegde orgaan geen beslissing heeft genomen,
wordt de balans opgesteld onder de opschortende voorwaarde van die beslissing. Volgens
afdeling 2 (lees: 1) van hoofdstuk 1 van de bijlage bij dat koninklijk besluit, moet de resultatenrekening onder de rubriek "resultaatverwerking" de "onttrekking aan de eigen
middelen" vermelden, wat in onderafdeling 2 de onttrekkingen "aan de reserves"omvat.
Daaruit volgt dat de rubriek "D -Resultaatverwerking", die onder de aanhef "Eigen vermogen -IV Reserves" van afdeling 1 van hetzelfde hoofdstuk , betreffende de balans,
voorkomt, het saldo moet omvatten van de beschikbare reserves na de eventuele onttrekking aan die reserves als uitkering van dividenden voor het boekjaar waarop de balans betrekking heeft.
Een dergelijke uitkering van dividenden is immers een onttrekken aan de eigen middelen in de zin van de reeds vermelde rubriek van de resultatenrekening.
Het zou derhalve ondenkbaar zijn dat de balans, die met de resultatenrekening een geheel moet vormen, de bestemmingen zou overnemen, met name als uitkering van dividenden, ten voordele van het boekjaar en van de overgedragen winst, maar geen melding zou
maken van de bestemming van de beschikbare reserves wanneer aan die reserves een onttrekking als uitkering van dividenden is gedaan, terwijl die bestemming noodzakelijk
voorkomt in de resultatenrekening van hetzelfde boekjaar.
(II) Ingevolge artikel 79, eerste lid, van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel, keurt de gewone algemene vergadering, die eventueel is uitgesteld overeenkomstig artikel 79, tweede lid, de jaarrekening goed die door de raad van bestuur is opgesteld.
Op de datum van de algemene vergadering, in dit geval 8 juni 1989, verplichtte artikel
80 van de gecoördineerde wetten de bestuurders ertoe binnen dertig dagen de aldus door
de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening op de griffie van de rechtbank van
koophandel neer te leggen.
(III) Uit het onderling verband tussen de wettelijke en verordenende bepalingen onder
(I) en (II), en gelet op artikel 77ter, volgt dat de wetgever voor de naamloze vennootschappen het beginsel van de eenjarigheid van de bestemming van de resultaten heeft
vastgelegd, ongeacht of het gaat om de uitkering, onder de vorm van dividenden, van de
winst van het boekjaar, van de overgedragen winst of van de beschikbare reserves. Met
andere woorden, wanneer de gewone algemene vergadering een resultatenrekening heeft
goedgekeurd die onder de rubriek "resultaatverwerking", geen melding maakt van enige
onttrekking aan de beschikbare reserves (met als gevolg dat het bedrag van de reserves dat
in de balans is vermeld onder de rubriek "Eigen vermogen - IV Reserves", onderafdeling
"D Resultaatverwerking" hetzelfde is als het bedrag in dezelfde rubriek in de balans van
het vorig boekjaar), dan heeft die algemene vergadering aldus zijn bevoegdheid met betrekking tot de bestemming van de beschikbare reserves volledig uitgeoefend en zulks tot
de gewone algemene vergadering het volgende boekjaar samenkomt.
Nadat de algemene vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd die op de griffie van
de rechtbank van koophandel moet worden neergelegd en niet meer mag worden gewij-

206

HOF VAN CASSATIE

23.1.03 - Nr. 53

zigd (met uitzondering van de verbetering van verschrijvingen), mag die algemene vergadering niet meer beslissen de beschikbare reserves te bestemmen voor het uitkeren van dividenden, welke bestemming, wegens het tijdstip waarop daartoe wordt beslist, niet kan
voorkomen in de jaarrekening van het afgesloten boekjaar en alleen de jaarrekening zou
kunnen beïnvloeden die door de volgende gewone algemene vergadering na het afsluiten
van het lopend boekjaar is goedgekeurd.
De voormelde wettelijke en verordenende bepalingen inzake het opstellen, goedkeuren
en openbaar maken van de jaarrekening en het beginsel van de eenjarigheid van de bestemming, door de gewone algemene vergadering, van de winst van het boekjaar, van de
overgedragen winst en van de beschikbare reserves, staan aan een dergelijke onttrekking
aan de beschikbare reserves in de weg.
(IV) In dit geval heeft het arrest, dat vaststelt dat de door de algemene vergadering van
8 juni 1989 - die, volgens de vaststellingen van de bodemrechters, een uitgestelde gewone
algemene vergadering was - goedgekeurde jaarrekening vermeldt dat de naamloze vennootschap Biscuiterie Excelsia op 31 december 1988 over een beschikbare reserve ten belope van 35.174.803 BEF beschikte, en dat bovendien impliciet doch zeker vaststelt dat in
die rekening geen sprake was van een onttrekking aan de beschikbare reserves van een bedrag van 32.000.000 BEF als uitkering van dividend, niet wettig kunnen beslissen dat die
algemene vergadering van 8 juni 1989 zich niet schuldig heeft gemaakt aan machtsoverschrijding noch aan enige onwettigheid door na de goedkeuring van de jaarrekening te beslissen een dividend van 32.000.000 BEF uit te keren dat aan de beschikbare reserves is
onttrokken (eerste beslissing).
Het arrest heeft evenmin wettig kunnen beslissen dat de eventuele fout van de bestuurders "door de uitkering van het litigieuze dividend niet te vermelden in de op 8 juni 1989
goedgekeurde rekening" geen oorzakelijk verband zou hebben met enige schade van de
schuldeisers aangezien "het vermelden van beschikbare reserves in de jaarrekening van
1988 betekende dat de algemene vergadering ze op elk ogenblik kon uitkeren" (tweede
beslissing).
Het arrest dat die twee beslissingen steunt op de reden "dat geen enkele wettelijke bepaling eraan in de weg staat dat de algemene vergadering, het hoogste gezagsorgaan van de
onderneming, tijdens het boekjaar en dus na de goedkeuring van de rekening van het vorige boekjaar, over de beschikbare reserves beschikt", aldus het beginsel miskent van de
eenjarigheid van de bestemming die de gewone algemene vergadering geeft aan de winst
van het boekjaar, aan de overgedragen winst en aan de beschikbare reserves en het geheel
van de in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt.
2. Tweede onderdeel (in bijkomende orde)
(I) Artikel 77ter van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat
bij statuten aan de raad van bestuur de bevoegdheid kan worden verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, "deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
gevormde reserves".
Krachtens de wet kan die bevoegdheid alleen aan de raad van bestuur worden verleend
en de algemene vergadering kan dus niet over een dergelijke bevoegdheid beschikken.
Ook al zou moeten worden aangenomen - quod non - dat de vergadering in die materie
dezelfde bevoegdheid heeft als die welke de statuten aldus aan de raad van bestuur kunnen verlenen, dan zou die vergadering althans, wanneer zij beslist om dividenden uit te
keren na de goedkeuring van de rekening van het afgesloten boekjaar, de bij artikel 77ter
bepaalde beperkingen in acht dienen te nemen. Wanneer de algemene vergadering bijgevolg na goedkeuring van de rekening beslist om een uitkering van dividenden toe te staan
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die in de goedgekeurde resultatenrekening en balans niet is vermeld, kan die uitkering alleen gebeuren door onttrekking aan de winst van het lopende boekjaar of aan de overgedragen winst van het afgesloten boekjaar maar niet door onttrekking aan de reserves; niet
alleen de onttrekking aan de wettelijke of statutaire reserves is verboden maar ook aan de
beschikbare reserves.
(II) Het arrest heeft in dit geval dus niet wettig kunnen beslissen dat de genoemde algemene vergadering van 8 juni 1989 haar macht niet heeft overschreden en geen onwettigheid heeft begaan door, na de goedkeuring van de jaarrekening te beslissen om een dividend van 32.000.000 BEF uit te keren dat aan de beschikbare reserves is onttrokken (eerste beslissing).
Het arrest heeft evenmin wettig kunnen beslissen dat de eventuele fout van de bestuurders "door de uitkering van het litigieuze dividend niet te vermelden in de op 8 juni 1989
goedgekeurde rekening" geen oorzakelijk verband zou vertonen met enige schade van de
schuldeisers aangezien "het vermelden van beschikbare reserves in de jaarrekening van
1988 betekende dat de algemene vergadering ze op elk ogenblik kon uitkeren" (tweede
beslissing).
Die twee beslissingen zijn niet wettig verantwoord door de reden dat de grenzen die
zijn vastgelegd in artikel 77ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen niet van toepassing zijn "in zoverre, enerzijds, de algemene vergadering en niet de
raad van bestuur, heeft beslist om het litigieuze dividend uit te keren en, anderzijds, het
dividend aan de beschikbare reserves en niet aan het resultaat van het boekjaar is onttrokken".
Het arrest dat de twee voormelde beslissingen op die reden steunt, miskent aldus het
beginsel miskent dat de algemene vergadering, evenmin als de raad van bestuur, na de
goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare reserves mag wijzigen (schending van het in de aanhef van het middel aangewezen artikel 77ter van titel IX
van boek I van het Wetboek van Koophandel, en voor zoveel als nodig, schending van
alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen).
3. Derde onderdeel
(I) Wanneer de gewone algemene vergadering van een naamloze vennootschap - dat
wil zeggen de vergadering waarop de jaarrekening worden goedgekeurd - beslist om een
dividend toe te kennen door onttrekking aan de beschikbare reserves, dan moet die onttrekking, ingevolge hoofdstuk 1 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober
1976 zowel vermeld worden in de resultatenrekening, onder de rubriek "resultaat-verwerking", onderafdeling "onttrekking aan de eigen middelen", als in de balans, waar die onttrekking noodzakelijk het saldo van de onderafdeling "Beschikbare reserves" (onderafdeling IV- D van de rubriek Eigen vermogen) moet wijzigen.
Jaarrekeningen (resultatenrekening en balans) waaruit niet blijkt dat er een onttrekking
aan de beschikbare reserves is gebeurd waartoe is beslist door de algemene vergadering
waarop die rekeningen zijn goedgekeurd, zijn noodzakelijk vals of althans onjuist.
De omstandigheid de onttrekking aan de beschikbare reserves bij besluit van de algemene vergadering die de jaarrekening heeft goedgekeurd, zou zijn beslist na die goedkeuring kan geen invloed hebben op de voormelde regel.
Uit de wettelijke en verordenende bepalingen waarvan de schending in het eerste onderdeel van het middel wordt aangevoerd volgt immers dat de goedkeuring van de jaarrekening door de gewone algemene vergadering de goedkeuring impliceert van alle bestemmingen in de vorm van uitkering van dividenden, ongeacht of het de bestemming betreft
van de winst van het boekjaar, van de overgedragen winst of van een onttrekking aan de
beschikbare reserves.
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De jaarrekening die overeenkomstig artikel 80 van titel IX van boek I van het Wetboek
van Koophandel moet worden bekendgemaakt, moet noodzakelijk alle besluiten vermelden die betrekkingen hebben op de voormelde bestemmingen die door de gewone algemene vergaderingen zijn aangenomen.
De organen van de vennootschap mogen het beeld dat die goedgekeurde en bekendgemaakte jaarrekening schetst van die onttrekkingen aan de winsten of aan de beschikbare
reserves niet wijzigen in functie van de presentatie of van de rangorde van de door dezelfde algemene vergadering aangenomen besluiten.
(2) Het arrest stelt in dit geval vast (a) dat de algemene vergadering van de Biscuiterie
Excelsia van 8 juni 1989 (die volgens het arrest een uitgestelde gewone algemene vergadering was) de op 31 december 1988 afgesloten jaarrekening heeft goedgekeurd, waarin
was vermeld dat de vennootschap op die datum van 31 december 1988, over beschikbare
reserves ten belope van 35.174.803 BEF beschikte; (b) dat de genoemde algemene vergadering bij een tweede besluit van dezelfde dag "eenstemmig heeft beslist een dividend van
32.000.000 BEF te betalen bij onttrekking aan de beschikbare reserves"; en (c) dat de rekening die op 31 december 1988 is afgesloten en die de raad van bestuur na de vergadering van 8 juni 1989 op de griffie van de rechtbank van koophandel heeft neergelegd, in
de resultatenrekening geen gewag maakt van die onttrekking van 32.000.000 BEF aan de
beschikbare reserves en in de balans onder de rubriek "eigen vermogen - reserves" beschikbare reserves ten belope van 35.174.803 BEF vermeldt en niet van 3.174.803 BEF
(impliciete maar vaststaande vaststelling van het arrest).
Het arrest heeft op grond van die vaststellingen niet wettig kunnen beslissen dat de aansprakelijkheid van de bestuurders van de naamloze vennootschap Biscuiterie Excelsia
"niet in het gedrang kan komen (...) wegens het niet doen verschijnen van die uitkering in
de rekening die op 31 december 1988 is afgesloten, omdat niet is aangetoond dat zij voor
die goedkeuring zou zijn beslist".
Het arrest miskent door die beslissing de wettelijke en verordenende bepalingen waaruit volgt dat de jaarrekening die de bestuurders ingevolge voornoemd artikel 80 moeten
neerleggen, alle bestemmingen als uitkering van dividenden moet vermelden die door de
algemene vergadering bij de goedkeuring van de rekening zijn beslist, zonder dat een onderscheid dient te worden gemaakt naargelang het gaat om een uitkering van de winst van
het boekjaar, de overgedragen winst of een onttrekking aan de beschikbare reserves en
evenmin naargelang tot die uitkeringen is beslist door een besluit van de algemene vergadering dat formeel onderscheiden is van de beslissing tot goedkeuring van de rekening
(schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel en tweede onderdeel :
Overwegende dat de algemene vergadering, binnen de in artikel 77bis van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen bepaalde perken, op elk
ogenblik van het boekjaar kan beslissen om aan de aandeelhouders een dividend
uit te keren dat aan de beschikbare reserves is onttrokken;
Overwegende dat, enerzijds, noch de artikelen 77, eerste en tweede lid, en 79,
eerste en tweede lid, van die wetten, krachtens welke de gewone algemene vergadering de rekening goedkeurt die elk jaar door de raad van bestuur wordt opgesteld, noch de andere in het middel aangewezen wettelijke en verordenende
bepalingen die betrekking hebben op de jaarrekening van de ondernemingen, die
bevoegdheid beperken;
Dat, anderzijds, de voorwaarden die artikel 77ter van de gecoördineerde wet-
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ten oplegt voor de uitkering door de raad van bestuur van een op het dividend te
verrekenen voorschot dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het boekjaar, niets uitstaande hebben met de bevoegdheid van de algemene vergadering
om op elk ogenblik over de beschikbare reserves te beschikken;
Overwegende dat het arrest door te oordelen "dat geen enkele wettelijke bepaling eraan in de weg staat dat de algemene vergadering, het hoogste gezagsorgaan van de onderneming, tijdens het boekjaar en dus na de goedkeuring van de
rekening van het vorige boekjaar, over de beschikbare reserves beschikt" en dat,
"in zoverre, enerzijds, de algemene vergadering en niet de raad van bestuur, heeft
beslist om het litigieuze dividend uit te keren en, anderzijds, het dividend aan de
beschikbare reserves en niet aan het resultaat van het boekjaar is onttrokken, artikel 77ter geen toepassing [...] kan vinden", de in dit onderdeel bekritiseerde beslissingen wettig verantwoordt;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
2. Derde onderdeel :
Overwegende dat de beslissing om de aansprakelijkheid van de bestuurders
voor een fout bij het opstellen van de jaarrekening af te wijzen, naar recht is verantwoord door de in de twee andere onderdelen tevergeefs bekritiseerde overweging dat die fout, ook als ze zou zijn bewezen, geen oorzakelijk verband met de
schade vertoont, zodat dit onderdeel tegen ten overvloede gegeven overwegingen
van het arrest is gericht en niet tot vernietiging ervan kan leiden en bijgevolg niet
ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten. .
23 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 54
1° KAMER - 23 januari 2003

1º MAKELAAR - VASTGOEDMAKELAARS - SCHENDINGEN VAN DE REGELS VAN DE
PLICHTENLEER VAN HET BEROEP - PLICHTENLEER OPGESTELD DOOR DE NATIONALE RAAD VAN HET
BEROEPSINSTITUUT - OVERTREDING VAN DIE REGELS - OVERIGE OVERTREDINGEN BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE TUCHTOVERHEID.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - TUCHT
- INTELLECTUEEL BEROEP - BEGINSELEN VAN PLICHTENLEER - GEEN WETTELIJKE BEPALING GELDIGHEID.
1º Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars erin bestaat de regels van de plichtenleer van het beroep van
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vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand bij koninklijk besluit
verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden
niet beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad
vastgelegde regels1. (Artt. 2, §1, 5° en 7, §1 Wet 1 maart 1976)
2º De beginselen van de plichtenleer die opleggen dat een intellectueel beroep met
rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige
vermelding in een formele tekst2.
(T. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.02.0015.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing nr. 279 die op 30 mei 2002
door de Franstalige kamer van beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, § 5, 4, 7, §1, 3° en 9 van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, voor de wijziging ervan bij de wet van 10 februari 1998, en,
voor zoveel als nodig, van dezelfde artikelen van de genoemde kadewet na haar wijziging
bij de wet van 10 februari 1998;
- de artikelen 1 en 5, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing vernietigt de beslissing die op 3 oktober 2000 is uitgesproken
door de Franstalige uitvoerende kamer, vernietigt de tuchtprocedure en ontslaat verweerder van rechtsvervolging op grond dat :
"De aan (verweerder) ten laste gelegde feiten dateren van een periode toen er geen bij
koninklijk besluit goedgekeurde regels van de plichtenleer bestonden;
Inzake uitspraak van tuchtsancties vloeit de bevoegdheid van de kamers die zijn ingesteld bij de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen uitsluitend
voort uit de artikelen 6, § 4, 2°, tweede lid, en 8, § 1, 3°, van die wet;
De inhoud van die wet, zoals ze tot op heden is gewijzigd, geeft aan dat de wetgever
1 Cass. 30 nov. 2001, A.R. D.00.0008.F, nr. 659; Plechtige openingsrede, 1 sept. 2000, proc.-gen. J.
DU JARDIN, "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het
Hof van Cassatie", Belgisch Staatsblad, 2000, p. 11-16.
2 Ibid.
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van bij het begin en steeds weer, de repressieve functie van die organen in een nauw omschreven wettelijk kader heeft willen vastleggen;
Tot de inwerkingtreding van de programmawet van 10 februari 1998 voor de promotie
van de onafhankelijke onderneming behoorde het opstellen van de regels van de plichtenleer immers tot de opdracht van de in de reglementering bedoelde beroepsinstituten en
werd vooreerst gepreciseerd dat zij pas bindend werden als zij bij koninklijk besluit werden goedgekeurd en vervolgens, na 1985, bij in ministerraad overlegd besluit;
Bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 maart 1976 was de minister van
Middenstand van oordeel dat hoewel men in het begin de toepassing van bepaalde ongeschreven regels van de plichtenleer kan aanvaarden aangezien een zekere tijdspanne kan
verlopen na de bekendmaking van een reglementerend koninklijk besluit, maar dat de reglementering van een beroep zonder een code van plichtenleer een vergissing zou zijn;
Later, tijdens dezelfde parlementaire voorbereiding wilde diezelfde minister de parlementsleden geruststellen omtrent de duidelijke strengheid van de tuchtstraffen en vermeldde daartoe onder de waarborgen die als tegengewicht door de wet worden geboden,
het feit dat de beoefenaars de regels van de plichtenleer moeten bepalen en dat de reglementering bij koninklijk besluit moet worden geregeld;
Het is tevens betekenisvol dat de parlementsleden van in het begin uitdrukkelijk een
voorstel van een van hun collega's hebben afgewezen dat ertoe strekte, het Instituut, ongeacht zijn erkende opdracht om de regels inzake plichtenleer op te stellen, toe te staan te
waken over de eer, de discretie en de waardigheid, omdat het 'nogal vage begrippen zijn,
die bij een te verregaande interpretatie aanleiding kunnen geven tot machtsmisbruik vanwege het Instituut';
Het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van
de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, genomen ter uitvoering van artikel 1
van de kaderwet, bepaalt in zijn artikel 5, § 1, 5°, zoals die kaderwet uitdrukkelijk oplegt,
dat de vastgoedmakelaars de regels van de plichtenleer, vastgesteld door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, moeten naleven;
Bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 juli 1985 tot wijziging van de
wet van 1 maart 1976, heeft de bevoegde minister bevestigd dat het moeilijk is straffen te
voorzien wanneer in geen deontologische codex is voorzien;
De voornoemde wet van 10 februari 1998, in wat kan worden beschouwd als een logische voortzetting van de bescherming van de titularissen van de in de wet van 1 maart
1976 bedoelde beroepen tegen willekeur, stelt als vereiste dat de opstellers van een verzoek tot reglementering (een of meer beroepsverenigingen die aan precieze criteria beantwoorden) voortaan de basiselementen van de regels van de plichtenleer vermelden die zij
wensen te doen regelen, waarbij de rol van de Nationale Raad voortaan erin bestaat die regels te verfijnen, aan te passen en aan te vullen;
De aldus beschreven wetgeving en reglementering verlenen aan de tuchtkamers niet het
recht om kennis te nemen van vervolgingen die steunen op regels die niet door de Nationale Raad van het instituut zijn opgesteld en die niet bij koninklijk besluit zijn bekrachtigd;
Het beginsel dat strafrechtelijke bevoegdheid niet wordt vermoed is een wezenlijk beginsel van de rechtstaat en komt bijvoorbeeld zeer duidelijk tot uiting in artikel 9 van het
Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk de volstrekte bevoegdheid, die de rechtsmacht is
bepaald onder meer naar het onderwerp of de hoedanigheid van de partijen, niet kan worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt;
Weliswaar hebben bepaalde parlementsleden, bij de totstandkoming van de wet van 1
maart 1976, erop gewezen dat er een ongeschreven plichtenleer bestond die de uitoefe-
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ning bepaalde van sommige beroepen die door de bijzondere teksten zijn gereglementeerd, en zij meenden dat moest worden vermeden dat de plichtenleer in een eng keurslijf
werd gedrongen;
De opdracht van de tuchtkamers van de beroepsinstituten is evenwel beperkter dan die
welke sommigen hebben menen te kunnen afleiden uit de teksten betreffende de toepassing van de kaderwet van 1 maart 1976 (artikel 15), dat wil zeggen onder meer de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de wisselagenten, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de architecten, en ook de beroepen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967, betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en
de geneeskundige commissies en de beoefenaars van andere beroepen die gereglementeerd zijn door bijzondere wetten;
Aan de bezorgdheid van de wetgever, met betrekking tot de noodzaak van een plichtenleer die samen met de economische, sociale en professionele omstandigheden, evolueert,
is evenwel tegemoetgekomen door de kaderwet (en ook onrechtstreeks door het koninklijk besluit van 6 september 1993), aangezien zij aan het Instituut, tot de inwerkingtreding
van de wet van 10 februari 1998, de bevoegdheid heeft verleend om op elk ogenblik regels inzake plichtenleer op te stellen, zo basisregels als aanvullende regels, en sedert
laatstgenoemde wet, de bevoegdheid om de basisregels die noodzakelijk in een homologatieverzoek zijn vervat te verfijnen, aan te passen of aan te vullen;
Het staat dus niet aan de tuchtkamers, die zijn ingesteld bij de wet van 1 maart 1976,
om feiten strafbaar te stellen, noch ab initio noch met verwijzing naar abstracte regels en
beginselen, die vaag omschreven en opgevat zijn en evenmin naar analogie met geschreven regels;
Het vereiste van regelmatig goedgekeurde geschreven regels als grondslag voor het
eventueel uitspreken van tuchtstraffen is des te meer gerechtvaardigd aangezien dergelijke
veroordelingen volgens de wet uitsluitend (op het niveau van de uitvoerende kamers) of
schier uitsluitend (op het niveau van de kamers van beroep) worden uitgesproken door actuele of potentiële concurrenten die onder meer hun commerciële activiteiten mogen promoten en agressieve marketingmethodes hanteren die volstrekt verenigbaar zijn met de
eerlijke handelsgebruiken;
Het geschreven karakter en de regelmatig ingebouwde bestraffing wil aan die regels
klaarheid, duidelijkheid, opvoeding, stabiliteit, gelijkheid en zekerheid bezorgen tegen
willekeur, wat wezenlijke voorwaarden zijn voor de eerbiediging ervan en een minimale
vereiste in een rechtsstaat;
De vereiste en de logica van een democratische entiteit, die het resultaat is van een tot
wasdom gekomen beschaving, impliceren niet dat vervolgings- of vonnisorganen zich ertoe beperken een vervolging of bestraffing te steunen op de loutere gedachte dat een door
de bevoegde overheid opgestelde regel is overtreden maar integendeel op de zekerheid dat
een daad is gepleegd die wordt bestraft door bepalingen die gerijpt zijn in een intellectueel, formeel, regelmatig en openbaar proces dat is voorafgegaan aan de besluitvorming
door de enige bevoegde wetgevende overheid;
De omstandigheid dat kan worden geoordeeld dat feiten een overtreding van de regels
van de plichtenleer vormen die kunnen worden bestraft op een wijze die uiteraard de reputatie of de economische vrijheid kunnen schaden, impliceert dus het regelmatige, algemene, formele, voorafgaandelijke en precieze bestaan en de kennis van hun strafbaar karakter;
De bevoegde overheid mag natuurlijk, wanneer morele waarden de bovenhand hebben
op het geschreven en wettelijk goedgekeurd tuchtrecht, oordelen dat het opportuun is over
te gaan tot de formele transcriptie van regels volgens de wettelijk verplichte stadia van
wetsvorming, rekening houdend , bijvoorbeeld, met praktijkervaring, met de wisselvallig-
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heden van de procedure, ja zelfs met een prospectieve bedenking, zodat de beoefenaar van
een bij de wet van 1 maart 1976 gereglementeerd beroep niet kan worden verweten dat
een instituut met inachtneming van de vormvereisten, geen met de plichtenleer conforme
gedragsnormen heeft uitgevaardigd waarvan de overtreding met tuchtsancties wordt bestraft noch een onwetendheid van het instituut op dat vlak;
Uit die overwegingen volgt dat de tuchtorganen alleen een geschreven tuchtrecht mogen toepassen dat bovendien bindende kracht heeft en dat zij niet zelf tuchtrecht mogen
scheppen noch bij analogie uitleggen, aangezien de wetgever, ten aanzien van de beroepsinstituten, uitdrukkelijk een beginsel van wettelijkheid van de sancties heeft ingesteld dat
de openbare orde raakt".
Grieven
Artikel 2, § 1, van de wet van 1 maart 1976, zoals het is gewijzigd bij [de] wet van 15
juli 1985, voorziet in "de oprichting van een beroepsinstituut met rechtspersoonlijkheid
dat voornamelijk tot opdracht zal hebben de plichtenleer nader te preciseren of aan te vullen en te waken over de naleving ervan". Artikel 7 van de dezelfde wet, na de wijziging
ervan bij de wet van 15 juli 1985 bepaalt dat "de Nationale Raad de voorschriften van de
plichtenleer vaststelt en het stagereglement. Die regels en dat reglement hebben slechts
bindende kracht nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij een in ministerraad overlegd besluit". Tenslotte bepaalt artikel 8, § 1, 3°, van die wet dat de kamers tot taak hebben "te waken over de toepassing van de voorschriften van de plichtenleer en uitspraak te
doen in tuchtzaken ten opzichte van de beoefenaars, de stagiairs en de personen die gemachtigd zijn het beroep occasioneel uit te oefenen".
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (dat op 23 oktober
1993 van kracht was) heeft het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (B.I.V.) opgericht.
De programmawet van 10 februari 1998 (die van kracht was op 29 november 1998)
heeft weliswaar artikel 2 van de wet van 1 maart 1976 gewijzigd, door te bepalen, in het
vierde lid, dat "de verzoekers in hun verzoekschrift eveneens de basiselementen van de
plichtenleer vermelden welke zij gereglementeerd wensen te zien (...)" en artikel 7 van dezelfde wet dat aldus bepaalt "de Nationale Raad kan de voorschriften van de plichtenleer,
zoals bepaald krachtens artikel 2 van deze wet, nader uitwerken, aanpassen of vervolledigen en stelt het stagereglement op. Die voorschriften inzake de plichtenleer en het stagereglement hebben slechts bindende kracht nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij
een in ministerraad overlegd besluit".
Daaruit volgt dat die wijzigingen ten gevolge van de programmawet van 10 februari
1998 enkel betrekking hebben op de reglementering van de bescherming en van de uitoefening van een dienstverlenend intellectueel beroep dat, op de datum van de inwerkingtreding van die programmawet, nog niet op die wijze was gereglementeerd. De oprichting
van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars bij koninklijk besluit van 6 september
1993 is gebeurd op grond van een verzoekschrift waarin de grondslagen van de voorschriften van de plichtenleer, die de verzoekers wilden doen reglementeren, niet waren
vermeld, en ook niet hoefden te worden vermeld, zodat de verwijzing naar dergelijke
voorschriften in artikel 7, § 1, van de wet van 1 maart 1976, na haar wijziging bij de wet
van 10 februari 1998, geen belang heeft voor het B.I.V. waarvan de Nationale Raad, overeenkomstig hetzelfde artikel 7 voor zijn wijziging bij de genoemde programmawet van 10
februari 1998, de voorschriften van de plichtenleer en het stagereglement kan bepalen, die
slechts bindende kracht hebben nadat zijn door de Koning zijn goedgekeurd, bij een in
ministerraad overlegd besluit.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt overigens dat verweerder
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werd vervolgd en dat de uitvoerende kamer hem een tuchtstraf heeft opgelegd niet omdat
hij door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars opgelegde
voorschriften van de plichtenleer heeft miskend, maar omdat hij de beginselen van de
plichtenleer heeft miskend die plichtsbewustzijn, loyaliteit en ethische zin opleggen aan
degenen die het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen, welke beginselen inhouden dat
een intellectueel beroep met rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend
en die los van enige vermelding in een formele tekst bestaan.
De wetgever heeft, toen hij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars ermee belastte de voorschriften van de plichtenleer op te stellen en de bindende
kracht ervan afhankelijk stelde van hun goedkeuring bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, de beoordelings-bevoegdheid van de tuchtgerechten helemaal niet beperkt
tot de overtredingen van de voorschriften van de plichtenleer alleen.
De bestreden beslissing die oordeelt dat de tuchtorganen alleen een geschreven tuchtrecht magen toepassen dat bovendien bindende kracht heeft, schendt bijgevolg de in het
middel aangewezen bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over de door verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het Hof is niet in staat om op grond van het dossier waarover het beschikt de voorziening te onderzoeken :
Overwegende dat de ontvankelijkheid van een voorziening niet afhangt van de
omstandigheid dat het Hof over "een volledig dossier" beschikt, waardoor het
"de voorziening kan onderzoeken";
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2. Middel
Overwegende dat de Nationale Raad van een beroepsinstituut die is ingesteld
met toepassing van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, voor haar wijziging bij de wet van 10 februari 1998, ingevolge artikel 7, § 1, van die kaderwet, belast is met het opstellen van de voorschriften van de plichtenleer en het stagereglement, die slechts bindende kracht
hebben nadat zij door de Koning zijn goedgekeurd, bij een in ministerraad overlegd besluit;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
verweerder niet is vervolgd omdat hij de door de nationale raad van het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars opgestelde voorschriften van de plichtenleer
heeft miskend maar omdat hij de plichtenleer van de vastgoedmakelaars niet
heeft nageleefd;
Overwegende dat de beginselen van de plichtenleer die opleggen dat een intellectueel beroep met rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend
los van enige vermelding in een formele tekst bestaan;
Dat de wetgever, door de nationale raad van het Instituut te belasten met het
opstellen van de voorschriften van de plichtenleer en door hun bindende kracht
te doen afhagen van hun goedkeuring bij een in ministerraad overlegd koninklijk
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besluit, de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtgerechten niet beperkt tot de
overtreding van die voorschriften van de plichtenleer alleen;
Dat de bestreden beslissing, die oordeelt dat de tuchtoverheden alleen een geschreven voorschrift van de plichtenleer dat bovendien bindende kracht heeft,
mogen toepassen, de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Veroordeelt het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars in de kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Franstalige kamer van beroep
van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
23 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 55
1° KAMER - 24 januari 2003

1º VERBINTENIS - VERKOOPBELOFTE - VOORKEURRECHT - GRENZEN.
2º KOOP - VERKOOPBELOFTE - VOORKEURRECHT - VERBINTENIS - GRENZEN.
1º en 2° Hij die een voorkeurrecht verleent neemt geen andere verbintenis op dan om niet
te verkopen aan een ander dan aan de begunstigde; hij behoudt aldus het recht om het
goed al dan niet te verkopen1; dit recht vindt zijn begrenzing in het verbod op
rechtsmisbruik. (Art. 1589 B.W.)
(MAT LMB N.V. T. FGH BELGIE PROJEKT N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0305.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 1998 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 12 dec. 1991, A.R. 8929, nr. 198, met conclusie van adv.-gen. JANSSENS
Bull., 1992, 285.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1134, 1135, 1178, 1181 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart, met bevestiging van het eerste vonnis, de door eiseres tegen verweerster ingestelde vordering ongegrond op grond van volgende motieven van de
eerste rechter :
"(...) dat het voorkeurrecht tot aankoop in hoofde van eiseres, zoals tussen partijen
overeengekomen, in tegenstelling tot hetgeen eiseres, minstens impliciet, voorhoudt, geen
verplichting in hoofde van verweerster inhoudt tot verkoop;
(...) dat dit voorkeurrecht zoals overeengekomen, slechts uitwerking kon hebben nadat
verweerster de beslissing tot verkoop van het geheel of een gedeelte van het op te richten
complex zou genomen hebben;
(...) dat waar verweerster het inmiddels gerealiseerde complex tot op heden verhuurd
heeft en, behoudens de achtergelegen appartementen, niet tot verkoop heeft besloten en/of
is overgegaan, eiseres uit het voorkeurrecht tot aankoop, zoals bedongen, geen rechten
kan putten;
(...) dat overigens eiseres, voor wat betreft de verkoop van de achtergelegen appartementen, door verweerster uitgenodigd werd haar voorkeurrecht uit te oefenen -quod non;
(...) dat aan het hogergestelde geen afbreuk gedaan wordt door het feit dat verweerster
niet het complex gerealiseerd heeft, zoals voorzien in de bouwaanvraag terzake in 1978
ingediend;
(...) dat immers verweerster zich ten overstaan van eiseres niet verbonden heeft tot het
oprichten van een welbepaald complex en dat het verweerster vrij stond aanvankelijke
plannen, waarvan zelfs reeds een begin van uitvoering door haar gedaan was, te wijzigen;
(...) dat om voormelde redenen :
- verweerster niet verplicht was tot verkoop aan eiseres van appartementen ten belope
van 35.000.000 BEF zodat de vordering van eiseres er op gesteund niet gegrond voorkomt;
- verweerster evenmin verplicht was tot verkoop aan derden van een deel of het geheel
van het op te richten complex zodat de vordering van eiseres er op gesteund niet gegrond
voorkomt;
- verweerster niet verplicht was tot het oprichten van een sportcomplex zodat de vordering van eiseres, gesteund op de miskenning van zulke beweerde verbintenis, ongegrond
voorkomt;
- eiseres wellicht de intentie had tot aankopen in het op te richten complex, doch dat
verweerster zich nooit verbonden heeft tot verkoop aan eiseres zodat deze laatste op eigen
risico gedurende 18 maanden een bedrag van 30.000.000 BEF geblokkeerd heeft zodat de
vordering in schadevergoeding, er op gesteund, ongegrond voorkomt" (vonnis, p.2-3).
Het neemt die beslissing ook op grond van volgende eigen motieven :
"(...) dat (eiseres) in gebreke gebleven is te bewijzen dat tussen haar en de rechtsvoorganger van (verweerster) een verkoopbelofte werd overeengekomen wat betreft de priva-
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tieve delen van het op te richten gebouw en van het sportcomplex;
(...)
Dat de door partijen gebruikte terminologie helder en ondubbelzinnig is en de aangegane verbintenissen op juiste wijze, dit is conform de gemeenschappelijke bedoeling van de
contractpartijen, heeft uitgedrukt; dat slechts een voorkeurbeding werd overeengekomen;
(...) dat (eiseres) niet afdoende heeft bewezen dat de rechtsvoorganger van (verweerster) het voorkeurbeding niet is nagekomen; dat dit beding de rechtsvoorganger van (verweerster) immers slechts gedurende de overeengekomen termijn bond in het geval van
verkoop; dat de rechtsvoorganger van (verweerster) klaarblijkelijk niet heeft verkocht zodat het geval waarin (eiseres) haar voorkeurrecht kon uitoefenen zich niet heeft voorgedaan;
Dat het voorkeurbeding de vrijheid van de belover om eventueel niet te verkopen niet
in de weg staat; dat de uitoefening van dit recht om niet te verkopen, zoals te dezen, geen
aanleiding geeft tot toepassing van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek; dat (eiseres)
bij het sluiten van de overeenkomst van 31 mei 1979 wist, minstens redelijkerwijze moest
weten dat zij door in te stemmen met het voorkeurbeding het risico liep van dit recht geen
gebruik te kunnen maken wanneer haar wederpartij niet zou verkopen, weze het omwille
van een wijziging van het aanvankelijk beoogde project, weze het om een andere reden
haar eigen; dat de rechtsvoorganger van (verweerster) de overeenkomst van partijen door
de bestemmingswijziging van het aangekochte goed en de aanpassing van haar aanvankelijke bouwplannen niet in strijd met de goede trouw uitvoerde noch enig rechtsmisbruik
heeft gepleegd; dat geen tekortkoming van de rechtsvoorganger van (verweerster) aan
haar desbetreffende contractuele verbintenis met betrekking tot het voorkeurbeding bewezen is;
(...) dat de door (eiseres) aangevoerde tekortkoming van de rechtsvoorganger van (verweerster) ten aanzien van de contractuele verbintenis haar te gelasten met de verkoop van
de privatieve delen van het op te richten gebouw steunt op de bewering dat de rechtsvoorganger van (verweerster) een exclusieve verkoopopdracht zou gegeven hebben aan een
zekere dame P. V. L.; dat deze handelwijze, volgens (eiseres) een contractuele fout was;
dat (eiseres) evenwel in gebreke blijft te bewijzen dat de rechtsvoorganger van (verweerster) een exclusieve opdracht tot verkoop of tot verhuur gaf aan voormelde makelaar
of aan enige andere makelaar of tussenpersoon; dat een eventuele opdracht aan (eiseres)
dan ook door niets in de weg werd gestaan; dat zij evenwel niet aantoont dat zij aan de
rechtsvoorganger van (verweerster) een verzoek richtte om dergelijke opdracht te krijgen,
wat zij nochtans blijkens het contract van 31 mei 1979 diende te doen; dat de brief van
notaris A. S. d'A. van 19 maart 1981 niet als een dergelijk verzoek kan gelden; dat hierin
immers expliciet noch impliciet een verzoek werd uitgedrukt om de verkoopopdracht effectief toegewezen te krijgen; dat enkel werd geprotesteerd tegen het feit dat de makelaars
Kok Group en Healy & Baker op de werf borden hadden aangebracht waarop een verkoop
of verhuur van kantoorruimte werd aangekondigd;
dat (eiseres) in gebreke is gebleven aan te tonen dat de rechtsvoorganger van (verweerster) haar contractuele verplichtingen met betrekking tot de verkoopopdracht niet nakwam" (arrest p.4 t/m 7).
Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiseres had in haar in hoger beroep regelmatig voorgedragen conclusies, en in het bijzonder in haar derde appèlconclusie van 19 juni 1997, aan verweerster verweten de twee
in de koopovereenkomst ten aanzien van eiseres opgenomen verbintenissen te hebben
miskend, te weten het verlenen aan eiseres van het recht op aankoop van de privatieve de-
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len van het op te richten residentieel en sportcomplex, enerzijds, en het opdragen aan eiseres van de verkoop van de privatieve delen van het op te richten complex, anderzijds.
Eiseres had met betrekking tot de eerste verbintenis in hoofdorde aangevoerd dat deze
een verkoopbelofte vanwege verweerster inhield en had in ondergeschikte orde de kwalificatie van een voorkeurrecht ten voordele van eiseres ingeroepen. Eiseres had in het kader van beide kwalificaties de toepassing van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek en
de beginselen van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten en het verbod van
rechtsmisbruik ingeroepen en de redenen ter verantwoording van de toepassing van deze
wetsbepaling en beginselen besproken. Eiseres had aldus uitdrukkelijk gesteld dat de wijziging door verweerster van het oorspronkelijke project, waaraan precies het voorkeurrecht was verbonden, de uitvoering van het voorkeurrecht had verhinderd waardoor de
sanctie van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek toepassing diende te vinden en in elk
geval tot schadevergoeding aanleiding moest geven nu deze verhindering van uitoefening
van het voorkeurrecht strijdig was met de beginselen van de goede trouw en het verbod
van rechtsmisbruik.
Het bovenvermeld middel van eiseres-in de hypothese van kwalificatie van het kwestieuze beding als voorkeurbeding-in de derde beroepsconclusie van 19 juni 1997 was als
volgt gesteld :
"Zelfs in de mate het slechts een voorkeurrecht zou betreffen, quod certe non, dan nog
dient de belover ervoor te zorgen dat de begunstigde het voorkeurrecht zal kunnen uitoefenen. Men kan bezwaarlijk stellen dat een andere zaak oprichten dan degene waarvoor
een voorkeurrecht werd toegekend en waardoor derhalve elke mogelijke uitoefening van
het voorkeurrecht onmogelijk wordt gemaakt, dan ook niet zou ingaan tegen de uitvoering
van overeenkomsten ter goeder trouw (p. 32, lid 6).
(...)
Het toekennen van een optie of zelfs van een voorkeurrecht, quod certe non, op die
welbepaalde goederen zou trouwens geen enkele zin hebben gehad indien hieraan niet de
verbintenis verbonden was die goederen ook op te richten" (derde beroepsconclusie, p. 34,
lid 7).
(...)
C. In subsidiaire orde
In de mate het hof, per impossibile, zou oordelen dat de NV Gemeenschappelijk Eigendom (eiseres) geen optie heeft verleend doch wel een voorkeurrecht, wenst (eiseres) op te
merken wat volgt :
C.1. Art. 1178 B.W.
Het verlenen van een voorkeurrecht geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat
het voorkeurrecht aan de tegenpartij zal worden toegekend indien beslist wordt tot verkoop over te gaan (De Page H., o.c., t. II, p. 495, nr. 505) :
(...)
Welnu, de opschortende voorwaarde wordt niet alleen geacht te zijn vervuld indien de
toekomstige en onzekere gebeurtenis zich voordoet (art. 1176 en 1177 B.W.), doch eveneens indien de schuldenaar die zich onder die voorwaarde heeft verbonden, zelf de vervulling ervan heeft verhinderd (art. 1178 B.W.).
Terzake heeft de NV Gemeenschappelijk Eigendom zelf de bestemming van het gebouw gewijzigd waardoor de voorwaarde (beslissing tot verkoop van privatieve delen en
een sportcomplex) door haar eigen fout niet meer kon vervuld worden.
De voorwaarde moet derhalve geacht worden te zijn vervuld.
De sanctie van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek staat dan gelijk met de ge-
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dwongen uitvoering in natura van de verbintenis. Een gedwongen uitvoering is op heden
evenwel niet meer mogelijk zodat (verweerster) een vervangende schadevergoeding verschuldigd is.
C.2. De uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten
De belofte te zullen contracteren is een overeenkomst en kan verschillende vormen aannemen: ofwel is zij een optie waardoor een partij de verbintenis aangaat een ander contract te zullen afsluiten, zo de tegenpartij dit wil. Ofwel bestaat ze uit een voorkeur, hetgeen betekent dat, zo een partij een contract afsluit, zij het eerder met de tegenpartij zal
aangaan dan met iemand anders (Vandeputte, R., o.c., p. 43-44).
Zelfs in de mate de NV Gemeenschappelijk Eigendom aan (eiseres) dus slechts een
voorkeurrecht heeft verleend, is dit een overeenkomst onder opschortende voorwaarde en
moet die overeenkomst derhalve uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 1135 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit impliceert ondermeer dat belover niet mag verhinderen dat de voorwaarde zou kunnen worden vervuld.
Terzake heeft de rechtsvoorgangster van (verweerster) met de hulp van de burgemeester het bijzonder plan van aanleg doen wijzigen om aldus een wijzigende bouwvergunning
te bekomen, zonder (eiseres) hiervan op de hoogte te stellen, en zodoende de bestemming
van het op te richten gebouw gewijzigd zodanig dat zij elke uitoefening van het voorkeurrecht van (eiseres) totaal onmogelijk heeft gemaakt.
(Verweerster) kan dan ook bezwaarlijk stellen dat zij de overeenkomst te goeder trouw
zou hebben uitgevoerd. Zij heeft (eiseres) zelfs niet de kans gegeven om het recht dat haar
zou zijn verleend uit te oefenen.
Hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot de uitvoering te goeder trouw van de
verkoopbelofte is dus eveneens toepasselijk op het verlenen van een voorkeurrecht.
Teneinde nutteloze herhaling te vermijden, verwijst (eiseres) met betrekking tot deze
problematiek uitdrukkelijk naar hetgeen hieromtrent hierboven is gesteld" (derde appèlconclusie p. 36-37, sub C).
Het bestreden arrest maakt weliswaar melding van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek, van de goede trouw en van het rechtsmisbruik, doch stelt zonder nadere motivering
dat "de uitoefening van dit recht om niet te verkopen", dat volgens het arrest niet door het
voorkeurbeding in de weg wordt gestaan, "geen aanleiding geeft tot toepassing van artikel
1178 van het Burgerlijk Wetboek" (p. 6, eerste alinea, eerste twee overwegingen) en dat
"de rechtsvoorganger van (verweerster) de overeenkomst van partijen door de bestemmingswijziging van het aangekochte goed en de aanpassing van haar aanvankelijke bouwplannen niet in strijd met de goede trouw uitvoerde noch enig rechtsmisbruik heeft gepleegd" (p. 6, eerste alinea, voorlaatste overweging). Het arrest geeft met deze algemene
overwegingen geen antwoord op hogervermeld uitvoerig middel van eiseres.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest derhalve, bij gebrek aan antwoord op de vermelde
derde beroepsconclusie van eiseres met betrekking tot de eerste bijzondere verkoopvoorwaarde, niet regelmatig is gemotiveerd en dus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt.
2. Tweede onderdeel
Een beding van voorkeur of voorkoop maakt een vorm van eenzijdige verkoopbelofte
uit die onderworpen is aan de opschortende potestatieve voorwaarde dat de schuldenaar
van het voorkeurrecht het goed, voorwerp van dat voorkeurrecht, verkoopt. Hieruit volgt
dat, hoewel de schuldenaar van het voorkeurrecht geen verplichting heeft tot verkoop van
het goed en de schuldeiser van het voorkeurrecht geen aanspraak heeft op het goed, de onder de opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst bindend is en te goeder trouw
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moet worden uitgevoerd (artikelen 1134, 1135 en 1589 Burgerlijk Wetboek). Hieruit
volgt verder dat de schuldenaar van het voorkeurrecht hangende de voorwaarde de verplichting heeft om zich te onthouden van handelingen die de realisatie van de voorwaarde
en dus de uitoefening van het voorkeurrecht zouden verhinderen, bemoeilijken of onmogelijk maken.
Bij verhindering of bemoeilijking van de realisatie van de opschortende voorwaarde
door de schuldenaar van het beding van voorkeur, wordt de voorwaarde, krachtens artikel
1178 van het Burgerlijk Wetboek, geacht te zijn vervuld. De rechter kan in dat geval de
ontbinding van de overeenkomst uitspreken ten laste van de schuldenaar van het voorkeurbeding en kan deze veroordelen tot vergoeding van de schade tengevolge van de door
haar hangende voorwaarde begane fout.
Het bestreden arrest stelt ten deze weliswaar terecht dat het voorkeurbeding de vrijheid
van de belover om eventueel te verkopen niet in de weg staat en stelt vast dat eiseres bij
het sluiten van de overeenkomst wist of moest weten dat zij het risico liep van dit recht
geen gebruik te kunnen maken wanneer haar wederpartij niet zou verkopen. Deze enkele
omstandigheden sloten echter niet de verplichting door verweerster uit om geen handelingen te stellen die de realisatie van de voorwaarde en dus de uitoefening van het voorkooprecht zouden verhinderen.
Het bestreden arrest kon derhalve niet, op grond van de omstandigheden dat verweerster vrij bleef om al dan niet te verkopen en eiseres het risico had genomen haar voorkeurrecht bij niet-verkoop niet te kunnen uitoefenen, besluiten dat er geen aanleiding bestond
tot toepassing van artikel 1178 van het Burgerlijk Wetboek en dat de wijziging van het
oorspronkelijk project geen inbreuk uitmaakte op de goede trouw noch rechtsmisbruik inhield, na te hebben vastgesteld dat verweerster -"pendente conditione"- het oorspronkelijk
project had gewijzigd. Het bestreden arrest houdt, door aldus te oordelen, schending in
van de artikelen 1134, 1135, 1178, 1181 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek en van het
in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek vervatte algemeen rechtsbeginsel
dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd.
Het bestreden arrest stelt minstens, door niet te onderzoeken of de wijziging van het
oorspronkelijk project door verweerster in de concrete omstandigheden de realisatie van
de opschortende voorwaarde, in het bijzonder de verkoop, en daaraan verbonden uitoefening van het voorkeurrecht van eiseres, daadwerkelijk in de weg stond, het Hof is niet in
de mogelijkheid de wettigheid van de beslissing te onderzoeken en is derhalve noch regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) noch
wettig verantwoord (schending van de artikelen 1134, 1135, 1178, 1181 en 1589 van het
Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd).
3. Derde onderdeel
Eiseres had in haar in hoger beroep regelmatig voorgedragen conclusies, en in het bijzonder in haar derde appèlconclusie van 19 juni 1997, aan verweerster verweten de twee
in de koopovereenkomst ten aanzien van eiseres opgenomen verbintenissen te hebben
miskend, te weten het verlenen aan eiseres van het recht tot aankoop van de privatieve delen van het op te richten residentieel en sportcomplex, enerzijds, en het opdragen aan eiseres van de verkoop van de privatieve delen van het op te richten residentieel complex, anderzijds.
Eiseres had met betrekking tot de tweede verbintenis aangevoerd dat verweerster deze
niet was nagekomen om de reden dat zij de opdracht tot verkoop van het gehele opgerichte gebouw in exclusiviteit had gegeven aan een zekere mevrouw V. L. en later aan derden,
zonder dat eiseres zich ook maar op enige wijze nog kon inlaten met de verkoop en verhuring van het gebouw. Eiseres had ter ondersteuning van de stelling van de exclusieve aard
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van de aan mevrouw V. L. en aan derden opgedragen opdracht en de hieruit voor haar
voortvloeiende onmogelijkheid om nog enig initiatief met betrekking tot de verkoop en
verhuring te nemen, verschillende stavingsstukken ingeroepen en besproken, in het bijzonder de overeenkomst van 2 juni 1980 tussen Eurohome België, lasthebber van de
rechtsvoorgangster van verweerster en mevrouw V. L., de brief van 13 april 1981 van verweersters rechtsvoorgangster gericht aan de notaris van eiseres houdende antwoord op
diens schrijven van 19 maart 1981 en waarin verweersters rechtsvoorgangster ontkende
ten aanzien van eiseres een verbintenis te hebben opgenomen tot het bieden aan eiseres
van de mogelijkheid tot verkoop van de gebouwen, en tenslotte ook een proces-verbaal
van vaststelling van gerechtsdeurwaarder C. van 3 oktober 1983 waaruit volgens eiseres
bleek dat verweersters rechtsvoorgangster de verkoop en verhuring van de gebouwen
heeft toevertrouwd aan derden die zich voordoen alsof zij een exclusiviteit zouden hebben.
Dit middel met bespreking van de drie stavingsstukken in de derde beroepsconclusie
van eiseres was als volgt gesteld :
"B. Opzichtens het verleende recht om de verkoop te behartigen
De NV Gemeenschappelijk Eigendom heeft zich ertoe verbonden (eiseres) te gelasten
met de verkoop van de privatieve delen van het op te richten gebouw.
Een contractpartij die haar verplichtingen niet nakomt, maakt zich schuldig aan wanprestaties en moet dienovereenkomstig de schade vergoeden, tenzij de niet-nakoming niet
aan haar te wijten is (cf. supra).
In flagrante tegenspraak tot de in de verkoopovereenkomst en in de authentieke verkoopakte aangegane verbintenis, verleende de NV Gemeenschappelijk Eigendom, handelend door haar lasthebber Eurohome België, op 2 juni 1980 de exclusiviteit voor de verkoop en verhuring van het gehele gebouw aan Mevr. P. V. L. (Housing Service) en overtrad hierdoor de bijzondere voorwaarden van de verkoop, waarvan zij wist dat deze hierdoor niet nageleefd konden worden (stuk 16). (Verweerster) verwijst in dat verband naar
het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat oordeelt dat geen exclusiviteit werd toegekend. Dit arrest werd evenwel uitgesproken in 1994 zodat het evident is dat 14 jaar eerder (eiseres) er terecht mocht van uitgaan dat er inderdaad een exclusiviteit was toegekend.
(Eiseres) vestigde bij aangetekend schrijven van haar notaris van 19 maart 1981 aan de
NV Gemeenschappelijk Eigendom diens aandacht op het recht van (eiseres) om zich met
de verkoop van de privatieve delen te gelasten, waarop de NV Gemeenschappelijk Eigendom antwoordde dat zij nooit dergelijke verbintenissen had onderschreven, en dit ondanks
de uitdrukkelijke clausule in de verkoopovereenkomst. De NV Gemeenschappelijk Eigendom ontkende dus niet dat de verkoop en de verhuring exclusief aan derden waren toevertrouwd (stukken 11bis en 14).
Het is dan ook ten onrechte dat (verweerster) stelt dat (eiseres) geen initiatief zou hebben genomen om de verkoop effectief waar te nemen. Dit was gelet op de toegekende exclusiviteit immers niet meer mogelijk.
Nadien vertrouwde de NV Gemeenschappelijk Eigendom de verkoop en de verhuring
van de opgerichte burelen toe aan derden die zich voorstelden alsof zij exclusiviteit hadden (zie brief van de notaris van concluante van 19 maart 1981 op dat punt niet betwist in
het antwoord van de NV Gemeenschappelijk Eigendom van 13 april 1981; zie p.v. van
vaststelling van gerechtsdeurwaarder C. van 3 oktober 1983) (stuk 16).
In haar brief van 13 april 1981 aan de notaris van (eiseres) stelde zij zelfs dat zij enkel
burelen wou verhuren.
Het is dan ook niet ernstig vanwege (verweerster) om te stellen dat concluante had kun-
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nen bemiddelen bij de verkoop wanneer blijkt dat derden waren aangesteld met een exclusiviteit en (verweerster) zelf zegt dat de lokalen burelen waren die werden verhuurd.
Het is evenmin ernstig te stellen dat (eiseres) geen belangstelling meer had voor de verkoop wanneer hierbij verwezen wordt naar gebouwen die de NV Gemeenschappelijk Eigendom in 85-86 heeft opgericht, dit wil zeggen meer dan zeven jaar na de verkoopovereenkomst en vier à vijf jaar na de dagvaarding, en de toen voorgestelde appartementen
zeer kleine appartementen waren, gelegen aan de François Gaystraat, in plaats van de oorspronkelijk voorziene residentiële appartementen op de Tervurenlaan" (derde appèlconclusie, p. 35-36).
Het bestreden arrest verwerpt de door eiseres lastens verweerster ingeroepen tekortkoming aan bovenvermelde tweede contractuele verbintenis van verweerster op grond van
de enkele zeer algemene overwegingen dat eiseres niet bewijst dat mevrouw V. L. noch
enige andere makelaar of tussenpersoon een exclusieve opdracht tot verkoop of verhuur
hadden verkregen die een eventuele opdracht aan verweerster in de weg kon staan, en dat
zij niet aantoont dat zij aan verweersters rechtsvoorgangster een verzoek richtte om dergelijke opdracht van verkoop of verhuur te krijgen (p. 6, tweede lid). Deze overwegingen
bevatten geenszins een antwoord op de door eiseres aangevoerde erkenning van verweersters rechtsvoorgangster gesteund op haar antwoordbrief aan notaris S. d'A. van 13 april
1981, als op de door eiseres aangevoerde houding van derden met betrekking tot de hen
bij exclusiviteit verleende opdracht gesteund op het proces-verbaal van vaststelling van
gerechtsdeurwaarder C. van 3 oktober 1983 en aldus evenmin op het uit diezelfde stukken
afgeleide middel volgens hetwelk eiseres zich omwille van de exclusiviteit aan anderen
toegekend of minstens omwille van de door die derden aangenomen houding geen enkel
initiatief kon nemen met betrekking tot enige opdracht van verkoop of verhuur van de opgerichte gebouwen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, bij gebrek aan antwoord op de vermelde derde
beroepsconclusie van eiseres met betrekking tot de tweede bijzondere verkoopvoorwaarde, niet regelmatig is gemotiveerd en dus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet
schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat eiseres "bij het sluiten
van de overeenkomst van 31 mei 1979 wist, minstens redelijkerwijze moest weten dat zij (...) het risico liep van dit recht geen gebruik te kunnen maken wanneer haar wederpartij niet zou verkopen, weze het omwille van een wijziging van
het aanvankelijk beoogde project, weze het om een andere reden haar eigen", dat
"de rechtsvoorganger van (verweerster) de overeenkomst (...) niet in strijd met de
goede trouw uitvoerde noch enig rechtsmisbruik heeft gepleegd" en dat "geen tekortkoming (...) aan haar desbetreffende contractuele verbintenis met betrekking
tot het voorkeurbeding bewezen is", het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat diegene die een voorkeurrecht verleent geen andere verbintenis opneemt dan om niet te verkopen aan een ander dan aan de begunstigde;
dat de belover aldus het recht behoudt om het goed al dan niet te verkopen; dat
dit recht zijn begrenzing vindt in het verbod op rechtsmisbruik;
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Dat het onderdeel inzoverre het ervan uitgaat dat een voorkeurrecht een eenzijdige verkoopbelofte doet ontstaan onder een potestatieve opschortende voorwaarde, faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige de appèlrechters door te oordelen dat "de
rechtsvoorganger (van verweerster) de overeenkomst (...) niet in strijd met de
goede trouw uitvoerde noch enig rechtsmisbruik pleegde" hun beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voor het overige dat het arrest de feitelijke gegevens inhoudt die
aan het Hof toelaten de wettigheid van de beslissing te beoordelen;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de in het onderdeel weergegeven redenen het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Bützler.

Nr. 56
1° KAMER - 24 januari 2003

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN - TE
BEREIKEN RESULTAAT - LID-STATEN - UITVOERING - VERPLICHTINGEN - DOELTREFFENDHEID NATIONALE RECHTER.
2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - RICHTLIJN - TE
BEREIKEN RESULTAAT - NATIONALE RECHTER - NATIONAAL RECHT - GEEN BEPALING - UITLEGGING.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING EUROPESE UNIE - RICHTLIJN - TE BEREIKEN RESULTAAT - NATIONAAL RECHT OVEREENSTEMMING - RECHTERLIJKE BEOORDELING.
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - EUROPESE UNIE - RICHTLIJN - TE BEREIKEN RESULTAAT NATIONAAL RECHT - OVEREENSTEMMING - RECHTERLIJKE BEOORDELING.
1º De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten om het met die richtlijn
beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens (huidig) artikel 10
E.G.-Verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de
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nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag
beklede instanties van de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden,
ook voor de rechterlijke instanties1. (Artt. 10 en 249, derde lid E.E.G.-Verdrag)
2º, 3° en 4° Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht
kon toegekend worden op grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van
die richtlijn bestond, met name het algemeen verbintenissenrecht, in overeenstemming
was met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat nationale recht, dat dit
bepaald recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd2.
(H. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN JUSTITIE)

ARREST

(A.R. C.00.0483.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 januari 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
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
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 5 en 189, inzonderheid derde lid, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, later "tot oprichting van de Europese Gemeenschap" genoemd, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, thans de artikelen 10 en 249 van de geconsolideerde versie, vastgesteld bij Verdrag van 2 oktober
1997, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998;
- de artikelen 17 en 22.1 van de Europese Richtlijn van 18 december 1986 inzake de
coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de zelfstandige handelsagenten
(EEG/86/653);
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt in de bestreden beslissing vast :
(1) dat eiser van 1 oktober 1963 tot 1 mei 1994 het statuut van zelfstandig handelsagent
bezat,
(2) dat hij op 27 januari 1994 de opzegging van zijn overeenkomst met opzegtermijn
1 Cass., 28 sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr. 507 en de voetnoot 1; H.v.J;, 10 april 1984, VON COLSON
& KAMANN, 14/83, Jur., 1984, (1891) 1909, r.o. 26, 3 nov. 1990, MARLEASING, C-106/89, Jur., 1990, I
(4135) 4146, r.o. 8, 16 dec. 1993, WAGNER MIRET, C-334/92, Jur., 1993, I, 6926) 6932, r.o. 20, 14 juli
1994, FACCINI DORI, C-91-92, Jur., 1994, I (3347) 3357, r.o. 26, LUCIANO ARCARO, 26 sept. 1996,
C168/95, Jur., 1996, I (4719) 4730, r.o. 41, 17 sept. 1997, DORSCH CONSULT, C 54/96, Jur., 1997, I
(4983) 4997, r.o. 43 en 24 sept. 1998, EVOBUS AUSTRIA GMBH, C-111/97, Jur., 1998, I (5411) 5437, r.o.
18.
2 Zie Cass., 28 sept. 2001, A.R. C.00.0066.F, nr. 507 en de voetnoet. Contra: Brussel, 30 mei 1992,
T.B.H., 1993, 254 en R.W., 1992-93, noot G. VAN HAEGENBORGH, en R. DEVLOO, “Richtlijnconforme
interpretatie: bron van recht?”, R.W., 1993-94, 377.
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van drie maanden betekende,
(3) dat ondertussen de Raad van de Europese Gemeenschap op 18 december 1986 een
richtlijn nr. 86/653/EEG had uitgevaardigd tot harmonisering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de betrekkingen tussen handelsagenten en hun principalen,
(4) dat verweerder niet betwistte dat hij in gebreke was gebleven om tijdig, dit is voor 1
januari 1990 uitvoering te geven aan de uit het Europees Gemeenschapsrecht voortvloeiende verplichting om de bepalingen uit de vermelde Europese Richtlijn om te zetten in de
Belgische rechtsorde,
(5) dat met betrekking tot de rechten en verplichtingen bij het einde van de overeenkomst de richtlijn de toekenning oplegde ten voordele van de handelsagent van een recht
op vergoeding of het recht op herstel van het nadeel dat de beëindiging hem berokkent en
(6) dat de Staat inzake de vergoeding van schade ingevolge een begane fout waardoor
subjectieve rechten of wettige belangen worden aangetast, onderworpen is aan dezelfde
regels die gelden voor iedere rechtsonderhorige.
Het wijst eisers vordering af tot het bekomen van een vergoeding lastens verweerder
wegens de nalatigheid tijdig de bedoelde richtlijn om te zetten in de nationale wetgeving
waardoor eiser de kans verloren had om van de principalen waarvoor hij werkzaam was
geweest, een vergoeding te vorderen bij het beëindigen van de samenwerking op volgende
gronden :
"(...) dat (verweerder) in beginsel aansprakelijkheid treft voor de schade die hij aan particulieren veroorzaakt door de schending van een verplichting voortvloeiend uit het Europees Gemeenschapsrecht (...);
(...)
(...) dat aan (verweerder) een tekortkoming wordt verweten begaan door de organen
van de federale wetgevende macht in de uitoefening van de formeel wetgevende functie;
(...) dat de Staat inzake de vergoeding van schade ingevolge een begane fout waardoor
subjectieve rechten of wettige belangen worden aangetast onderworpen is aan dezelfde
rechtsregels die gelden voor ieder(e) rechtsonderhorige (...);
(...) dat de verplichting tot vooruitziendheid en voorzorg voor de Staat geldt in de uitoefening van al de functies die hem door de Grondwet, de wetten en de reglementen worden
voorbehouden;
dat er geen aanwijsbare redenen zijn waarom die verplichting in geval van nalatigheid
begaan door organen van de wetgevende macht in de uitoefening van de formeel wetgevende functie niet of onder andere voorwaarden zou gelden dan voor haar uitvoerende of
rechterlijke functie, evenmin als desbetreffend te onderscheiden valt tussen tekortkomingen begaan door organen van de uitvoerende en rechterlijke macht in de uitoefening van
hun taken;
(...) dat met de richtlijn waarvan de omzetting niet tijdig gebeurde werd beoogd om de
rechtsbetrekkingen tussen handelsagent en principaal te behandelen en inzonderheid ook
de vergoedingsregeling bij beëindiging van de overeenkomst;
dat de richtlijn er bijgevolg kennelijk toe strekte om rechten te verlenen aan particulieren;
(...) dat met betrekking tot de rechten en verplichtingen bij het einde van de overeenkomst de richtlijn de toekenning oplegde ten voordele van de handelsagent van een recht
op vergoeding, onverminderd het recht op schadeloosstelling, of een recht op herstel van
het nadeel dat de beëindiging hem berokkent, inzonderheid wegens derving van commissies terwijl de principaal voordeel geniet uit de geleverde prestaties en wegens niet dek-
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king van kosten en uitgaven die op advies van de principaal werden gemaakt;
(...) dat met de twee alternatieven eenzelfde resultaat wordt beoogd en in de beide oplossingen de inhoud van de rechten op grond van de richtlijn duidelijk kon worden vastgesteld;
(...) dat tenslotte de vraag rijst naar het oorzakelijk verband tussen de beweerd gederfde
vergoeding gelijk aan een jaar commissieloon berekend volgens het gemiddelde van de
agentuurperiode en het ontbreken van de om te zetten bepalingen;
(...) dat post factum blijkt dat de Belgische wetgever heeft geopteerd voor de vergoedingsregeling bedoeld in artikel 17, lid 2, van de richtlijn -artikelen 20 en 21 van de wet
van 13 april 1995;
dat krachtens artikel 22 van de richtlijn de uit te vaardigen bepalingen uiterlijk op 1 januari 1994 van toepassing dienden te worden op de lopende overeenkomsten;
dat de beëindiging van de overeenkomsten, die een aanvang namen in maart 1976, door
eiser werd betekend op 27 januari 1994;
dat mocht de richtlijn tijdig zijn omgezet (eiser) op de door hem gevraagde vergoeding
zou gerechtigd geweest zijn door toepassing te vragen van de inmiddels uitgevaardigde
wetgeving, nu het geval niet voorhanden is waarin de vergoeding door de principaal niet
is verschuldigd en hij het recht niet zou hebben verloren op grond van verjaring (artikel
17, lid 5, van de richtlijn);
(...) dat (eiser) na de beëindiging van de overeenkomst (evenwel) geen rechtsvordering
tegen zijn gewezen principalen heeft aanhangig gemaakt maar meteen onderhavig geding
heeft ingeleid;
(...) dat in een geding tegen zijn gewezen principalen (eiser) weliswaar niet kon bogen
op rechtstreekse horizontale werking van de richtlijn ten voordele van particulieren, maar
zulks niet betekent dat de bepaling uit artikel 17 ervan noodzakelijkerwijs zonder de vereiste invloed moest blijven op de uitkomst van zulk geding;
(...) dat tot voor de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 de problematiek
rond de beëindiging van een handelsagentuur werd beheerst door het algemeen verbintenissenrecht en de draagwijdte van ongeschreven contractuele verbintenissen, zoals deze
aangegaan door (eiser) en zijn principalen, jurisprudentieel werd bepaald, mede op grond
van desbetreffende handelsgebruiken;
(...) dat de verplichting van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap opgelegd in
artikel 5 van het Verdrag om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming te verzekeren van de verplichtingen voortvloeiend uit het
Verdrag, zoals te dezen de verplichting om het doel gesteld door een richtlijn te bereiken,
zich ook richt tot de organen van de rechterlijke macht, binnen de grenzen van hun bevoegdheden;
dat zulks de rechter noopt om bij de toepassing van het nationale recht dit te interpreteren in het licht van de tekst en de doelstelling van een richtlijn om het beoogde resultaat
hiervan te bereiken (...);
(...) dat in het geval van (eiser) geen enkele nationale rechtsregel eraan in de weg stond
dat de rechter een vergoedingsregeling zou toekennen met een resultaat zoals bepaald in
artikel 17 van de EEG-richtlijn van 18 december 1986;
dat in het licht van de artikelen 5 en 189 E.G.-Verdrag de rechter over een rechtsvordering van (eiser) tegen zijn gewezen principalen niet wettig anders kon beslissen dan met
een resultaat zoals in deze richtlijn bepaald;
(...) dat (eiser) zodoende niet aantoont dat hij ingevolge de niet tijdige omzetting van de
vermelde richtlijn een vergoedingsregeling zoals bepaald in deze Europese regelgeving of

Nr. 56 - 24.1.03

HOF VAN CASSATIE

227

een kans op toekenning hiervan door de rechter heeft moeten ontberen en het bewijs van
het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming van (verweerder) en de beweerde schade
dan ook ontbreekt".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De Staat is, zoals de burgers, onderworpen aan de rechtsregels, inzonderheid die welke
betrekking hebben op de vergoeding van schade ten gevolge van fouten waardoor de subjectieve rechten en de wettige belangen van personen worden aangetast.
Een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 189,
derde lid (thans 249, derde lid) van het E.G.-Verdrag van 25 maart 1957, is verbindend
ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, doch
laat aan de nationale instanties de bevoegdheid vorm en middelen te kiezen om het resultaat te bereiken. Een richtlijn is niet rechtstreeks toepasselijk in de interne rechtsorde van
de Lid-Staten, doch dient te worden omgezet in het nationaal recht. Een richtlijn kan voorzien in een termijn binnen dewelke de Lid-Staten de nodige maatregelen in werking moeten doen treden, zodat de richtlijn aldus een resultaatsverbintenis oplegt die aan het einde
van die termijn moet zijn nagekomen.
Te dezen bepaalt artikel 22.1 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten
inzake de zelfstandige handelsagenten: "De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking treden om voor 1 januari 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis. Deze bepalingen zijn vanaf hun inwerkingtreding tenminste
van toepassing op de nadien gesloten overeenkomsten.
Zij worden uiterlijk op 1 januari 1994 van toepassing op de lopende overeenkomsten".
Te dezen heeft de Belgische Staat slechts aan zijn verplichtingen voldaan door de wet
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, die in werking getreden
is op 12 juni 1995.
De particulier kan slechts rechten putten uit de duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen van een richtlijn die geen verdere uitvoeringsmaatregelen behoeven, wanneer de
Lid-Staat nalaat een richtlijn om te zetten in nationaal recht of wanneer de omzetting niet
in overeenstemming is met de richtlijn, voor zover de in de richtlijn gestelde omzettingstermijn verlopen is, en voor zover de particulier de bepalingen inroept ten aanzien van een
overheidsorgaan. Te dezen werden geen afspraken, op grond van de richtlijn, geformuleerd ten aanzien van een overheidsorgaan.
Eiser stelde daarentegen een vordering in schadevergoeding in tegen verweerder die nagelaten had tijdig de richtlijn om te zetten in de Belgische nationale wetgeving. Een particulier kan de schade die hij lijdt ingevolge het niet tijdig omzetten van een richtlijn in het
nationale recht, vergoed krijgen door een aansprakelijkheidsvordering tegen de nalatige
Lid-Staat voor zover (a) het door de richtlijn voorgeschreven resultaat de toekenning van
rechten aan particulieren inhoudt, (b) de inhoud van die rechten kan worden vastgesteld
op basis van de bepalingen van de richtlijn en (c) er een causaal verband bestaat tussen de
schending van de op de Staat rustende verplichting en de geleden schade; het hof van beroep vaststelde dat aan beide eerstgenoemde voorwaarden werd voldaan.
Het hof van beroep ontkent evenwel het oorzakelijk verband tussen de nalatigheid van
verweerder en de door eiser geleden schade, op grond van de vaststelling dat eiser bij een
eventuele gerechtelijke vordering tegen zijn principalen een vergoeding zou hebben bekomen zoals bedoeld bij genoemde richtlijn.
De particulier kan nochtans geen rechten putten uit een niet-omgezette richtlijn ten aanzien van een andere particulier, tenzij door een zogenaamd richtlijnconforme uitlegging
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van het nationale recht. Inderdaad, de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting der LidStaten om het daarmee beoogde doel te verwezenlijken, alsook de verplichting der LidStaten krachtens artikel 5 (thans 10) van het E.G.-Verdrag, om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties in de Lid-Staten, en dus,
binnen de perken van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties.
Hieruit volgt dat de nationale rechter bij de toepassing van nationaal recht, dit nationaal
recht moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het in artikel 189, derde lid, bedoelde resultaat te bereiken, ongeacht of het daarbij gaat
om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn. De zogenaamde
richtlijnconforme interpretatie veronderstelt weliswaar dat het nationaal recht voor dergelijke uitlegging vatbaar is, en laat derhalve geen interpretatie contra legem toe.
Te dezen, was voor de handelsagentuurovereenkomstenwet van 13 april 1995, geen
wettelijke regeling inzake enige vergoeding zoals bedoeld bij artikel 17 van de richtlijn,
bij het einde van de handelsagentuur voorhanden.
Eiser voerde in dat verband aan :
"Richtlijnconforme interpretatie laat evenwel niet toe zonder enig voorbehoud voorop
te stellen dat de bepalingen van een richtlijn toegepast dienen te worden door de nationale
rechter, wanneer de lidstaat nagelaten heeft de richtlijn tijdig om te zetten.
T.a.v. de handelsagentuurproblematiek wil dit zeggen dat weliswaar rekening gehouden
dient te worden met de inhoud van de richtlijn, indien zich een interpretatieprobleem stelt,
bijvoorbeeld t.a.v. de opzegging van een agentuurovereenkomst of een commissieprobleem, doch dat de richtlijnconforme interpretatie geen oplossing biedt wanneer zich geen
interpretatie-, doch wel een implementatieprobleem stelt, bijvoorbeeld omdat een vergoeding (in casu de vergoeding bedoeld in artikel 17 van de Richtlijn 86/653 EEG) niet bestaat in het nationale recht (...)".
Een zogenaamd richtlijnconforme interpretatie laat weliswaar toe bepaalde rechtsbegrippen of wettelijke verplichtingen uit te leggen naar de strekking van de bepalingen van
de richtlijn, doch laat niet toe een recht op vergoeding te erkennen dat voorheen niet in de
nationale wetgeving was voorzien.
Er anders over oordelen zou immers neerkomen op het toekennen van een rechtstreekse
werking aan de richtlijn in de rechtsverhouding tussen particulieren.
Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig stellen dat "geen enkele rechtsregel eraan
in de weg stond dat de rechter een vergoedingsregeling zou toekennen met een resultaat
zoals bepaald in artikel 17 van de EEG-richtlijn van 18 december 1986" en dat "in het
licht van de artikelen 5 en 189 E.G.-Verdrag de rechter over een rechtsvordering van (eiser) tegen zijn gewezen principalen niet wettig anders kon beslissen dan met een resultaat
zoals in deze richtlijn bepaald", en kon dienvolgens niet wettig om die reden oordelen dat
"(eiser) zodoende niet aantoont dat hij ingevolge de niet tijdige omzetting van de vermelde richtlijn een vergoedingsregeling zoals bepaald in deze Europese regelgeving of een
kans op toekenning hiervan door de rechter heeft moeten ontberen en het bewijs van het
oorzakelijk verband tussen de tekortkoming van (verweerder) en de beweerde schade dan
ook ontbreekt".
Hieruit volgt dat het hof van beroep de artikelen 5 (thans 10) en 189 (thans 249), inzonderheid derde lid, van het E.G.-Verdrag van 25 maart 1957 en de artikelen 17 en 22.1 van
de Europese Richtlijn van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake de zelfstandige handelsagenten, evenals de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.
2. Tweede onderdeel
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Voor zover het hof van beroep wettig zou hebben kunnen oordelen dat een vordering
van eiser tegen zijn gewezen principalen, tot de toekenning van een vergoeding zou hebben kunnen leiden "met een resultaat zoals bepaald in artikel 17 van de EEG-richtlijn van
18 december 1986", liet dit nochtans niet toe hieruit af te leiden dat er derhalve geen oorzakelijk verband bestond tussen de fout van verweerder, met name de niet-tijdige omzetting van de richtlijn, en de schade van eiser.
Het hof van beroep statueert in dat verband vooreerst tegenstrijdig waar het, enerzijds,
vaststelt dat "mocht de richtlijn tijdig zijn omgezet (eiser) op de door hem gevraagde vergoeding zou gerechtigd geweest zijn door toepassing te vragen van de inmiddels uitgevaardigde wetgeving, nu het geval niet voorhanden is waarin de vergoeding door de principaal niet is verschuldigd en hij het recht niet zou hebben verloren op grond van verjaring (...)", en anderzijds, oordeelt dat "het bewijs van het oorzakelijk verband tussen de tekortkoming van (verweerder) en de beweerde schade dan ook ontbreekt".
Daarenboven wordt de oorzakelijkheid tussen een gemeenrechtelijke fout en een schade
niet wettig uitgesloten door te wijzen op een feitelijke hypothese binnen dewelke de benadeelde eventueel geen schade zou hebben geleden.
De oorzakelijkheid tussen een fout en een schade kan slechts wettig worden uitgesloten
zo de rechter vaststelt dat zonder de fout de schade zich op dezelfde wijze zou hebben gemanifesteerd. Het hof van beroep stelt te dezen uitdrukkelijk vast dat zonder de fout van
verweerder, eiser recht zou hebben gehad op de vergoeding wegens beëindiging van de
handelsagentuur-overeenkomst.
Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig kon besluiten tot een afwezigheid van
oorzakelijkheid tussen de fout van verweerder en de schade van eiser, nu het vooreerst tegenstrijdig statueert (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) en bovendien niet vaststelt dat zonder verweerders fout eiser dezelfde schade zou hebben geleden (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiser en zijn
principalen, de NV Sanichaubel en later ook de NV C.C.C., een handelsagentuurovereenkomst hebben gesloten die op 27 januari 1994 werd ontbonden en dat
eiser in juni 1994 de betaling van een cliëntelevergoeding vorderde en, bij ontstentenis daarvan, verweerder heeft gedagvaard tot betaling van schadevergoeding;
Overwegende dat artikel 17 van de richtlijn 86/653 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake zelfstandige handelsagenten, hierna te noemen: de richtlijn, bepaalt dat die Staten de nodige maatregelen moeten nemen
om te bewerkstelligen dat de handelsagent, na de beëindiging van de overeenkomst, onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgt, in de vorm van een
klantenvergoeding, en eveneens herstel kan krijgen van het nadeel dat hem als
gevolg van de beëindiging van zijn betrekkingen met de principaal wordt berokkend;
Dat die richtlijn ingevolge haar artikel 22, voor 1 januari 1990 naar het nationale recht diende te zijn omgezet; dat zij pas naar Belgisch recht is omgezet door
de wet van 13 april 1995, die op 12 juni 1995 in werking is getreden;
Dat artikel 29 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur-
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overeenkomst bepaalt dat de wet niet toepasselijk is op de verbintenissen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij in werking
treedt;
Overwegende dat met name uit de arresten M. van 13 november 1990 en L. A.
van 26 september 1996 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt dat de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten
om het met die richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting
om, krachtens (huidig) artikel (10) van het E.G.-Verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties
van de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de
rechterlijke instanties;
Dat het Belgisch recht zoals het toen bestond in geen uitwinningsvergoeding
voorzag in het voordeel van de handelsagent zoals bedoeld in artikel 17 van de
richtlijn; dat dit recht niet als overeenstemmend met de richtlijn kan worden uitgelegd;
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat tot voor de inwerkingtreding van de
wet van 13 april 1995 de problematiek rond de beëindiging van een handelsagentuur werd beheerst door het algemeen verbintenissenrecht en de draagwijdte van
ongeschreven contractuele verbintenissen, zoals deze aangegaan door (eiser) en
zijn principalen, jurisprudentieel werd bepaald, mede op grond van desbetreffende handelsgebruiken" (...), "dat in het geval van (eiser) geen enkele nationale
rechtsregel eraan in de weg stond dat de rechter een vergoedingsregeling zou
toekennen met een resultaat zoals bepaald in artikel 17 van de EEG-richtlijn van
18 december 1986" en "dat in het licht van de artikelen (10) en (249) E.G.-Verdrag de rechter over een rechtsvordering van eiser tegen zijn gewezen principalen niet wettig anders kon beslissen dan met een resultaat zoals in deze richtlijn
bepaald"; dat het arrest vervolgens de vordering van eiser ongegrond verklaart;
Overwegende dat het arrest met deze redenen zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het 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 de vernietigde beslissing;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
24 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Bützler en Wouters.
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Nr. 57
3° KAMER - 27 januari 2003

ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN,
BEWIJS) - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - HERHAALDELIJK AFGELEGD TRAJECT.
Het begrip weg naar en van het werk sluit niet uit dat het normale traject dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd, herhaaldelijk wordt afgelegd om de overeengekomen arbeid te verrichten1.
(Art. 8, §1, tweede lid Arbeidsongevallenwet)
(FORTIS A.G. N.V. T. B.)

De h. eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):
1. Verweerder werkte als badmeester in het zwembad te Schaarbeek en werkte bovendien als klusjesman voor de heer C., die een etablissement, “La Laiterie” genaamd, openhield in het Josaphat-park te Schaarbeek. In de ochtend van 12 december 1992 reed de
werknemer met zijn voertuig naar het etablissement “La Laiterie” om er de honden op te
halen die er de nacht doorbrachten, en om ze naar zijn werkgever terug te brengen.
Daarna reed hij naar huis terug om zijn voertuig naar zijn zwangere partner te brengen
die het nodig had om ermee naar haar werk te gaan; hij keerde te voet terug naar het etablissement “La Laiterie” om er de plaatsen schoon te maken in het geval dat de honden ze
zouden hebben bevuild. Op dat traject tussen zijn verblijfplaats en de plaats waar hij
werkte werd hij het slachtoffer van agressie wat ernstige gevolgen had voor zijn gezondheid.
Dat zijn de feitelijke vaststellingen van het bestreden arrest.
2. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel niet kan worden
aangenomen.
Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest dat het beslist dat het tweede traject
dat de werknemer aflegde om zich van zijn woonplaats naar de plaats van zijn werk te begeven normaal was, ofschoon verweerder dat traject aflegde met de bedoeling zijn voertuig terug te brengen naar zijn verblijfplaats en dat tweede traject niet verantwoord was
door overmacht of door de uitvoering van het werk.
Artikel 8, §1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat “onder weg naar en
van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich
van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd”.
Het Hof beslist dat het traject dat de werknemer aflegt om zich van zijn verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, normaal is in de zin van artikel 8, §
1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, indien het normaal is in tijd en ruimte 2. Derhalve sluit het begrip weg naar en van het werk niet uit dat de werknemer het normale traject dat hij moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd, herhaaldelijk aflegt om de overeengekomen arbeid te verrichten.
Die toestand is overigens niet zeldzaam, meer bepaald bij een “onderbroken” uurrooster,
dat vaak voorkomt in sommige beroepen, bijvoorbeeld voor het personeel van schoonmaakfirma’s.
Die oplossing past tevens in de logica van de door de wetgever gekozen regeling van
privé-verzekering, die zich onderscheidt van de sociale zekerheid van de Staat die voor
andere sociale risico’s bestaat: ziekte en invaliditeit, werkloosheid, pensioen, kinderbij1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 25 april 1994, AR. S.93.0157.N, nr. 196; noot J.F.L. Cass., 13 nov. 1995, AR.
S.94.0107.F, nr. 490, inz. p. 1002.
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slag, jaarlijkse vakantie. De privé-verzekering voor arbeidsongevallen wordt anders geregeld dan de sociale zekerheid. Met betrekking tot het hier onderzochte geval dient erop te
worden gewezen dat de financiering van de privé-verzekering voor arbeidsongevallen los
staat van de R.S.Z; ze wordt niet gecentraliseerd en – wat hier van belang is – de verzekeringspremie wordt overeengekomen en rechtstreeks betaald aan de verzekeraar die gekozen wordt door degene die betaalt, de premie valt uitsluitend ten laste van de verzekeringnemer, namelijk de werkgever, en het bedrag hangt af van het risico, is aangepast aan de
persoon, aan de aard van het risico en aan de graad van zekerheid die de onderneming
biedt. M.i. kan dus bij de berekening van de premie gemakkelijk rekening worden gehouden met het bijzondere risico dat voortvloeit uit de omstandigheid dat de werknemer, gelet
op het soort arbeid dat hij verricht, het normale traject dat hij moet afleggen om zich van
zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, herhaaldelijk
moet afleggen om de overeengekomen arbeid te verrichten.
Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat verweerder zijn arbeid mocht spreiden in de
tijd en dat het door hem voor de agressie afgelegde traject liep van zijn verblijfplaats naar
de plaats van zijn werk. Het bestreden arrest preciseert tevens dat verweerder zich naar de
plaats van zijn werk begaf om er te gaan schoonmaken, tot welke taak hij gehouden was
krachtens zijn arbeidsovereenkomst.
Door die overwegingen verantwoordt het bestreden arrest de beslissing naar recht dat
verweerder zich op het ogenblik van de agressie op de weg naar en van het werk bevond.
3. Ik ben van mening dat de door verweerder tegen het tweede onderdeel aangevoerde
grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat onderdeel geen belang heeft, gegrond
is. Het arbeidshof voegt immers aan de door het tweede onderdeel bekritiseerde overweging van het arrest de woorden “zo nodig” toe. Het betreft hier dus een overtollige reden.
Het tweede onderdeel kan niet tot cassatie leiden.
Besluit: verwerping.
(A.R. S.00.0122.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 november 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 7 en 8, §§ 1 en 2, inzonderheid § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat het geweld dat op verweerder gepleegd werd toen hij
zich op 12 december 1992 omstreeks 6 u 45 te voet van zijn woonplaats naar het etablissement "La laiterie" in het Josaphat-park te Brussel begaf, een ongeval op de weg naar en
van het werk is, ofschoon het vaststelt dat verweerder dat traject die dag voor de tweede
maal aflegde, nadat hij naar een bankcontact gegaan was en zijn wagen naar huis had gebracht. Het beslist aldus op de volgende gronden :
"[Verweerder] regelde zijn werk zelf voor zover hij voldeed aan de eisen van de werk-
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gever, bijvoorbeeld: [verweerder] moest de honden van de 'Laiterie' uitlaten om ze naar de
woonplaats van de werkgever of naar een omheinde ruimte te brengen en hij diende de
plaats schoon te maken waar die honden de nacht hadden doorgebracht.
Het spreekt vanzelf dat hij met die twee taken klaar diende te zijn vooraleer hij de betrokken zaak in gereedheid bracht voor het openingsuur en hij diende die taken te combineren met een voltijdse betrekking van badmeester waarbij hij bovendien nog de gemeenschappelijke wagen naar zijn, op dat ogenblik zwangere, partner diende terug te brengen
opdat zij ermee naar haar werk kon gaan.
De vraag rijst, enerzijds, in hoeverre hij tweemaal de weg naar en van het werk kon afleggen binnen een halfuur en, anderzijds, in welke mate de onderbreking van de weg naar
en van het werk, ook al is zij van korte duur, verantwoord is door een wettige reden die
als volgt wordt omschreven: (...)
De mogelijkheid voor de getroffene om te werken voor zijn werkgever, de heer C., gaf
hem ontegensprekelijk het recht om dat werk in de tijd te spreiden. Het kan trouwens
waarschijnlijk worden geacht dat hij de dag waarop hij aangevallen werd normalerwijs
andere taken had moeten verrichten (zie verklaring van de heer C.: 'Hij werkt meestal in
het zwembad te Schaarbeek en hij werkt voor mij na zijn uren') en hij zou zich waarschijnlijk en eens te meer op de weg naar en van het werk hebben bevonden (ofwel van
zijn verblijfplaats naar de plaats van het werk, ofwel van het zwembad naar dezelfde
plaats van het werk).
Gelet op de aard van het voor de heer C. verrichte werk diende hij dus normaal een groter aantal 'trajecten van en naar het werk' af te leggen dan elders.
Er dient bovendien op te worden gewezen dat het voor [verweerder] bijzonder moeilijk
zou zijn geweest de plaats schoon te maken waar de honden de nacht hadden doorgebracht alvorens ze op een andere plaats op te sluiten zoals hij deed.
Het was niet ongewoon dat hij besloot dat werk enkele minuten uit te stellen, te meer
daar hij dat mocht doen en het erom ging die taken te verrichten vooraleer de 'Laiterie' opnieuw openging, en hij bovendien zijn wagen naar zijn partner diende terug te brengen
opdat zij ermee naar haar werk zou kunnen rijden.
Er dient te worden vastgesteld dat het traject dat hij aflegde vooraleer hij aangevallen
werd de weg was tussen zijn verblijfplaats en de plaats van het ongeval.
Het [arbeids]hof is bovendien, zo nodig, van oordeel dat de zeer kortstondige onderbreking verantwoord was door het feit dat zijn partner de gemeenschappelijke wagen nodig
had.
Die onderbreking was zo kort dat [verweerder] het traject te voet aflegde om enkele minuten later aan te komen op de plaats van de agressie waarvan hij het ongelukkige slachtoffer werd".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat
"onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en
omgekeerd".
Daar het arrest beslist dat het niet terzake doet dat verweerder op het ogenblik dat hij
aangevallen werd de weg naar en van het werk voor de tweede maal aflegde in minder
dan een halfuur, aangezien hij om een wettige reden naar huis was teruggekeerd, schendt
het die bepaling.
Volgens het bovenaangehaalde artikel 8, § 1, immers is alleen een arbeidsongeval het
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ongeval dat zich voordoet op het "normale traject" dat de werknemer "moet" afleggen om
zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt.
Te dezen stelt het arrest vast dat het ongeval zich heeft voorgedaan op het ogenblik dat
de werknemer de weg van zijn verblijfplaats naar de plaats van zijn werk voor de tweede
maal aflegde nadat hij geld had afgehaald aan een bankcontact (steenweg op Helmet) en
vervolgens naar huis was gereden om er zijn wagen te gaan terugbrengen.
Terwijl het traject normaal blijft indien de omweg lang is maar aan overmacht te wijten
is, is een tweede traject alleen normaal indien de terugkeer naar de verblijfplaats verantwoord was door overmacht of in verband stond met de uitvoering van het werk. Enkel onder die voorwaarden kan er sprake zijn van een (tweede) "normaal" traject dat de werknemer "moet" afleggen.
Daarentegen is het traject niet normaal, indien de werknemer het enkel aflegt met de
bedoeling "zijn voertuig naar zijn zwangere partner terug te brengen en vervolgens terug
te keren om zijn werk te beëindigen".
De omstandigheid dat verweerder zich de dag van de feiten mogelijk voor de tweede
maal op de weg naar en van het werk bevond wegens de noodwendigheden of de bijzondere vereisten van zijn werk kan te dezen geen gevolgen hebben, aangezien het arrest zelf
toegeeft dat verweerder niet naar huis was teruggekeerd wegens overmacht of om een reden in verband met zijn werk, maar omdat zijn partner de gemeenschappelijke wagen nodig had.
Daaruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat verweerder op het ogenblik dat hij
aangevallen werd het normale traject aflegde tussen zijn verblijfplaats en de plaats waar
hij werkte, ook al had hij de plaats van het werk minder dan een halfuur te voren verlaten
om "zijn wagen naar zijn partner terug te brengen", een schending inhoudt van de in de
aanhef van het middel vermelde bepalingen, inzonderheid artikel 8, § 1, tweede lid, van
de wet van 10 april 1971 waarin de weg naar en van het werk wordt omschreven.
2. Tweede onderdeel
Evenmin naar recht verantwoord is de beslissing volgens welke het ongeval zich heeft
voorgedaan op de (normale) weg naar en van het werk, daar het gebeurd is na "een onderbreking die van zeer korte duur was (en) verantwoord was door het feit dat de partner van
(verweerder) de gemeenschappelijke wagen nodig had.
De terugkeer van de werknemer naar zijn verblijfplaats, zelfs om een wettige reden,
vormt eventueel een verantwoorde onderbreking van het werk, maar is zeker geen onderbreking van de weg naar en van het werk of van het normale traject dat de werknemer
moet afleggen om zich naar zijn werk te begeven. De onderbreking van de weg naar en
van het werk kan zich wegens de aard zelf ervan enkel voordoen wanneer de werknemer
zich op het traject bevindt.
Het ongeval dat verweerder overkwam toen hij andermaal het traject van zijn verblijfplaats naar de plaats van zijn werk aflegde, nadat hij naar huis gereden was om de wagen
bij zijn partner terug te brengen, is in geen geval een ongeval dat zich heeft voorgedaan na
een "zeer korte en verantwoorde onderbreking ..." van de weg naar en van het werk.
Bovendien is een "onderbreking" van de weg naar en van het werk om louter persoonlijke reden niet wettig.
Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven
naar de plaats waar hij werkt kan enkel als normaal worden beschouwd wanneer de onderbreking, die van kortstondige aard is, een wettige reden heeft.
Bijgevolg kan het ongeval, dat verweerder overkwam toen hij zich voor de tweede maal
in minder dan een halfuur tijd naar zijn werk begaf na zijn voertuig naar zijn partner te
hebben teruggebracht in geen geval worden beschouwd als een ongeval dat zich heeft
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voorgedaan na een kortstondige en wettige onderbreking van de weg naar en van het
werk. Door dat te beslissen schendt het arrest artikel 8, §1, tweede lid, van de wet van 10
april 1971.

IV. Beslissing van het Hof
1. Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat naar luid van artikel 8, §1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onder de weg naar en van het werk wordt verstaan
het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd;
Overwegende dat het begrip normaal traject wordt omschreven met inachtneming van ruimte en tijd; dat die omschrijving niet uitsluit dat de werknemer het
traject herhaaldelijk aflegt om de overeengekomen arbeid uit te voeren;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder zijn werk "gespreid in de
tijd" mocht uitvoeren; dat het arrest vervolgens vaststelt dat verweerder, na met
de wagen naar de plaats van het werk te zijn gereden, het werk had onderbroken,
naar zijn verblijfplaats was teruggekeerd en vervolgens voor de tweede maal, ditmaal echter te voet, van zijn verblijfplaats naar de plaats van zijn werk gegaan
was; dat het arrest ten slotte vaststelt dat verweerder door onbekenden werd aangevallen toen hij zich op dat traject bevond;
Dat het arrest zijn beslissing dat verweerder zich op de weg naar en van het
werk bevond door die vaststellingen naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Wat het tweede onderdeel betreft :
Over het door verweerder tegen dat onderdeel aangevoerde middel van nietontvankelijkheid volgens welke het onderdeel geen belang heeft :
Overwegende dat, aangezien de beslissing naar recht verantwoord is door de in
het antwoord op het eerste onderdeel weergegeven vaststellingen, dat onderdeel,
daar het kritiek oefent op overtollige overwegingen, derhalve niet tot cassatie
kan leiden;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
27 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 58
3° KAMER - 27 januari 2003
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1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEN BEREKENING - GRONDSLAG – BEROEPSBEZIGHEID ALS ZELFSTANDIGE - VORIG AANSLAGJAAR WINSTEN OF BATEN - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992) - DRAAGWIJDTE WERKING IN DE TIJD.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTANDIGEN SOCIAAL STATUUT - BIJDRAGEN - BEREKENING - GRONDSLAG - BEROEPSBEZIGHEID ALS
ZELFSTANDIGE - VORIG AANSLAGJAAR - WINSTEN OF BATEN - WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN (1992).
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- WETTEN - WERKING IN DE TIJD - GEVOLGEN.
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- WETTEN - WERKING IN DE TIJD - GEVOLGEN.
1º en 2° De wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid van de Sociale-Zekerheidswet
Zelfstandigen is aangebracht door artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 betekent
niet dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten te worden gerekend,
noodzakelijkerwijze moeten belast zijn met toepassing van het W.I.B. 1992 en dat
voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging en
na de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, niet van toepassing is op de winsten en
baten die dienen tot grondslag voor de berekening van de voor het tweede, derde en
vierde kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde bijdragen1. (Art. 11, § 2, tweede
lid Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen)
3º en 4° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag
te stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de
wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit de
werking van de wet in de tijd2. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(INTEGRITY v.z.w., sociale verzekeringskas voor zelfstandigen T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0111.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 november 1999 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, inzonderheid § 1, eerste en tweede lid (het tweede lid is gewijzigd
bij de wet van 24 december 1976), en 11, inzonderheid § 2, eerste en tweede lid (het eerste lid is gewijzigd bij de wet van 30 december 1988 en het tweede lid is ingevoegd bij de
1 Zie Cass. 10 sept. 2001, A.R. S.OO.0028.F, nr. 451.
2 Zie Cass., 5 april 1996, ver.k., A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
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wet van 26 juni 1992, voor en na de wijziging ervan bij artikel 114 van de wet van 30
maart 1994), van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen;
- voor zoveel nodig, de artikelen 20, 4°, 31 (laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 29 van 30 maart 1982) en 32 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964);
- de artikelen 23, § 1, 3°, en 28, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat verweerder het beroep van advocaat uitoefende, dat de bijdragen waarover nog betwisting bestond betrekking hadden op de laatste drie kwartalen
van het jaar 1992 en dat, aangezien verweerder zijn beroep was beginnen uit te oefenen in
1986, de bijdragen voor het jaar 1992 werden berekend op de beroepsinkomsten van
1989, verklaart het arbeidshof het hoger beroep gegrond en zegt het voor recht dat de bijdragen van de laatste drie kwartalen van het jaar 1992 dienden te worden berekend zoals
voor het eerste kwartaal van dat jaar. Het beslist aldus op de volgende gronden :
"De wet van 26 juni 1992 wijzigt de tekst van artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit
nr. 38 als volgt :
'In artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij de wetten van 9 juni 1970, 23 december 1974 en 6 februari 1976, bij de programmawet van 30 december 1988 en bij het koninklijk besluit van 19 december 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in § 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgende lid ingevoegd :
De winsten en baten bedoeld in artikel 20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die betrekking hebben op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende bezigheid, worden beschouwd als bedrijfsinkomsten in de zin van het voorgaande lid en worden geacht te behoren tot het aanslagjaar waarin zij worden belast.
Deze bepaling is van toepassing op de winsten en baten die tot grondslag dienen voor
de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 1992 en voor
de daaropvolgende kwartalen'.
De verwijzing naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 impliceert noodzakelijkerwijs winsten en baten zoals die bedoeld worden in dat wetboek. Dat is te dezen
niet het geval, aangezien op de winsten en baten (van verweerder) het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1989 werd toegepast en de aanslag daarop thans definitief geworden
is. Indien de bedoeling voorlag de toepassing van de nieuwe tekst te doen terugwerken tot
winsten en baten die voor 1989 waren belast, zoals (eiseres) betoogt, was de verwijzing
naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen nutteloos.
Het hoger beroep blijkt aldus gegrond te zijn".
Grieven
Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen zijn aan dit besluit onderworpen en, in die hoedanigheid gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die het oplegt: de zelfstandigen
(en de helpers). Artikel 3, § 1, van dat besluit bepaalt dat de zelfstandige ieder natuurlijk
persoon is, die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door
een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is (eerste lid) en dat, tot bewijs
van het tegendeel, wordt geacht zich in de in het vorig lid bedoelde voorwaarden tot onderwerping te bevinden, ieder persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent, die
inkomsten kan opleveren bedoeld in artikel 20, 1°, 2°, b of c, of 3°, van het Wetboek van
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de Inkomstenbelastingen (tweede lid, zoals het te dezen van toepassing is).
Volgens artikel 11 van datzelfde koninklijk besluit, dat te dezen van toepassing is, worden de bijdragen van de onderworpenen uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten (§ 1). Onder beroepsinkomsten dienen te worden verstaan de brutoberoepsinkomsten, verminderd met de beroepskosten, en eventueel met de beroepsverliezen, vastgesteld overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten, vermeerderd volgens de modaliteiten bepaald
door de Koning, met het bedrag van de bijdragen bedoeld in de artikelen 12 en 13 (§ 2,
eerste lid).
Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat voor de heffing van de bij het
sociaal statuut der zelfstandigen bepaalde bijdragen in beginsel is vereist, niet alleen dat
de beroepsinkomsten die een dergelijke werknemer in die hoedanigheid heeft gekregen
vastgesteld zijn overeenkomstig de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, maar
tevens dat ze afkomstig zijn van de gewone uitoefening van een zelfstandige beroepswerkzaamheid tijdens het referentiejaar. Volgens artikel 11, § 2, tweede lid, van genoemd
koninklijk besluit, ingevoegd bij de wet van 26 juni 1992 worden de winsten en baten, bedoeld in artikel 20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die betrekking hebben op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende bezigheid beschouwd als beroepsinkomsten in de zin van het voorgaande lid en worden ze geacht te behoren tot het
aanslagjaar waarin zij worden belast. Deze bepaling is van toepassing op de winsten en
baten die tot grondslag dienen voor de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het
tweede kwartaal van 1992 en voor de daaropvolgende kwartalen.
Eiseres voerde, zonder daarin door het arbeidshof te worden tegengesproken, aan dat de
bijdragen voor het jaar 1992 dienden te worden berekend op de inkomsten van het jaar
1989. Voor de berekening van die bijdragen voor het jaar 1992 was zij in het bezit van de
inlichtingen, die haar door de administratie der directe belastingen waren verstrekt op basis van de aangifte in de personenbelasting van verweerder en vervolgens van het haar
toegezonden aanslagbiljet. Op grond van laatstgenoemd stuk had verweerder in 1989 een
bedrag van 575.221 BEF ontvangen aan baten in de uitoefening van zijn vrij beroep en
had hij een meerwaarde van 1.050.000 BEF ontvangen wegens stopzetting van zijn beroepsbezigheid.
Die inkomsten dienden bijgevolg, volgens artikel 11, § 2, derde lid, van genoemd koninklijk besluit, in aanmerking te worden genomen voor de vaststelling van de voor het
jaar 1992 verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen.
De verwijzing naar de winsten en baten bedoeld in artikel 20, 4°, van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1964) werd vervangen door de verwijzing naar artikel 23, § 1,
3°, van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 1992, door het toepasselijk verklaarde
artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, door artikel 127,
§ 1, van die wet "met betrekking tot de inkomsten die dienen als grondslag voor de berekening van de inkomstenbelastingen vanaf het aanslagjaar 1992". Gelet op de nieuwe coördinatie van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de wet van 12 juni 1992 tot
bekrachtiging van het op 10 april 1992 gecoördineerde Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dienden die verwijzingen te worden aangepast. Dat heeft geen enkele invloed
op de in artikel 11, § 2, tweede lid, vervatte regel. Meer bepaald impliceert de verwijzing
naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor de vaststelling van de grondslag voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen geenszins dat de aldaar bedoelde winsten en baten met toepassing van dat wetboek dienen te worden belast.
Bijgevolg heeft het arbeidshof de vordering niet wettig kunnen afwijzen, in zoverre zij
ertoe strekte de sociale zekerheidsbijdragen voor het tweede, derde en vierde kwartaal van
het jaar 1992 te berekenen op basis van de inkomsten van het jaar 1989, met inbegrip van
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de meerwaarden wegens de stopzetting van de beroepsbezigheid (schending van alle in
het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest volgt dat de bijdragen die
verweerder voor het kalenderjaar 1992 verschuldigd is in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen zijn berekend op basis van de beroepsinkomsten van
1989 en dat verweerder in de loop van het jaar 1989 winsten en baten heeft ontvangen als bedoeld in artikel 20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het arrest weigert die winsten en baten overeenkomstig artikel 11, § 2,
tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen in aanmerking te nemen als beroepsinkomsten, op grond van de overweging dat de in dat artikel gemaakte verwijzing
naar het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 noodzakelijkerwijs impliceert dat de winsten en baten op grond van dat wetboek zijn belast, wat te dezen
niet het geval kan zijn;
Overwegende dat artikel 11, § 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, zoals het te dezen van toepassing was, bepaalt dat de bijdragen van de onderworpenen worden uitgedrukt in een percentage van de beroepsinkomsten;
Dat genoemd artikel, § 2, eerste lid, met name preciseert dat onder beroepsinkomsten dient te worden verstaan die welke worden vastgesteld overeenkomstig
de wetgeving betreffende de inkomstenbelasting, die de onderworpene als zelfstandige heeft genoten;
Dat, krachtens § 2, tweede lid, van artikel 11, dat in die bepaling is ingevoegd
bij artikel 70 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, de winsten en baten bedoeld in artikel 20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), die betrekking hebben op een voorheen door de onderworpene uitgeoefende bezigheid, worden beschouwd als beroepsinkomsten in
de zin van § 1 en worden geacht te behoren tot het aanslagjaar waarin zij worden
belast; dat deze bepaling, blijkens de bewoordingen ervan, van toepassing is op
de winsten en baten die tot grondslag dienen voor de berekening van de bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van 1992 en voor de daaropvolgende
kwartalen;
Overwegende dat artikel 114, 2°, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, in voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, de woorden "artikel
20, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen" vervangen heeft door de
woorden "artikel 23, § 1, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992";
Dat artikel 127, § 1, van die wet preciseert dat die wijziging met betrekking tot
de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening van de inkomstenbelasting, van toepassing is vanaf het aanslagjaar 1992;
Overwegende dat uit die bepalingen blijkt dat, in strijd met wat het arrest beslist, de wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 is aangebracht door artikel 114 van de wet van 30 maart
1994 niet betekent dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten te wor-
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den gerekend, noodzakelijkerwijs moeten zijn belast met toepassing van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dat voornoemd artikel 11, § 2,
tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging, niet van toepassing
is op de winsten en baten die dienen tot grondslag voor de berekening van de
voor het tweede, derde en vierde kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde bijdragen;
Dat het arrest het in het middel vermelde artikel 11 van het koninklijk besluit
nr.38 van 27 juli 1967 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat verweerder betoogt dat het bepaalde in artikel 11, § 2, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 in tweeërlei opzicht een discriminatie doet ontstaan in zijn nadeel daar, enerzijds, de zelfstandigen die winsten en baten hebben ontvangen voor 1989 geen bijdragen verschuldigd waren op die winsten en baten, en daar, anderzijds, de zelfstandigen die dergelijke winsten en baten hebben ontvangen vanaf 1992 dat hebben kunnen doen
in de wetenschap van de gevolgen van die handeling;
Overwegende dat de ongelijke behandeling waarover verweerder klaagt enkel
voortvloeit uit de datum waarop de winsten en baten zijn ontvangen, maar niet
uit het bepaalde in artikel 11, § 2, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967;
Dat hij aldus niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit die bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de werking van de wet in de tijd;
Overwegende dat de voorgestelde prejudiciële vraag niet valt onder het toepassingsgebied van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dat er derhalve geen reden is om ze te stellen;
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 Arbeidshof te Bergen.
27 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Bützler en Mahieu.
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Nr. 59
3° KAMER - 27 januari 2003

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - WERKNEMER MET PERSOON TEN
LASTE - SAMENWONENDE ECHTGENOOT - INKOMEN - MAANDINKOMEN - VASTSTELLING.
Als werknemer met persoon ten laste in de zin van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
wordt onder meer verstaan de gerechtigde die met zijn echtgenoot samenwoont; de
controle op de hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste geschiedt in de regel
op grond van het maandinkomen van de echtgenoot en niet op grond van diens
jaarinkomen, gedeeld door twaalf. (Art. 225, §1, eerste lid, 1° en §3, eerste en tweede lid
K.B. 3 juli 1996)
(L.C.M. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0129.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 mei 2001 gewezen door het
Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 225, § 1, 1°, en § 3, inzonderheid eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest doet, met bevestiging van het bestreden vonnis, de beslissing van
eiseres van 17 september 1997 teniet en zegt voor recht dat verweerder met ingang van 1
januari 1997 een vergoeding diende te krijgen als werknemer met een persoon ten laste.
Het beslist aldus op alle gronden en op de daarmee niet strijdige gronden van de eerste
rechter die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn.
Grieven
In haar verzoekschrift en haar conclusie in hoger beroep verweet eiseres de eerste rechter dat hij het maandloon van de echtgenote van verweerder had vastgesteld door haar
jaarloon door twaalf te delen. Zij voerde aan dat alleen de voordelen die jaarlijks aan deze
werden toegekend, dienden te worden berekend op basis van het volgens die periode betaalde bedrag, gedeeld door twaalf en gevoegd bij het maandinkomen.
Krachtens artikel 225, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, wordt als
werknemer met persoon ten laste beschouwd degene wiens echtgenoot die met hem samenwoont geen enkele beroepsactiviteit uitoefent. Krachtens artikel 225, § 3, eerste lid,
dient onder beroepsactiviteit als bedoeld in § 1 te worden verstaan iedere bezigheid die,
naargelang van het geval, een inkomen als bedoeld in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4°, of in artikel 228, § 2, 3° en 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kan opleve-
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ren.
Met die inkomsten wordt echter alleen rekening gehouden indien het totale bedrag ervan meer is dan 6.807,75 BEF per maand, welk bedrag gekoppeld is aan de spilindex 114,
20.
De controle op de hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste geschiedt dus op
basis van het maandinkomen van die persoon - te dezen de echtgenoot - en niet op basis
van zijn jaarinkomen gedeeld door twaalf. Daarvan wordt, krachtens artikel 225, § 3,
tweede lid, enkel afgeweken voor de jaarlijks betaalde voordelen, zoals, onder andere, de
premies, de aandelen in de winst, de dertiende maand, de gratificaties, het dubbel vakantiegeld, het vakantiegeld. Voor die bedragen moet het jaarbedrag gedeeld worden door
twaalf en gevoegd worden bij het maandinkomen van de echtgenoot. Daar het arrest het
verweermiddel van eiseres verwerpt en het inkomen van de echtgenoot van verweerder
vaststelt op basis van hun jaarinkomen, gedeeld door twaalf, schendt het arrest derhalve
artikel 225, § 3, eerste en tweede lid, en, daar het beslist dat verweerder een werknemer
met persoon ten laste is, schendt het bijgevolg tevens artikel 225, § 1 , 1°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 225, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3
juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt
dat onder beroepsactiviteit van de echtgenoot van de gerechtigde, als bedoeld in
de §§ 1 en 2 moet worden verstaan iedere bezigheid die een inkomen als bedoeld
in artikel 23, § 1, 1°, 2° of 4°, of in artikel 228, § 2, 3° en 4°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 kan opleveren, maar dat met dit inkomen, alsook met de in § 1 bedoelde pensioenen, renten, tegemoetkomingen en uitkeringen slechts rekening gehouden wordt indien het totale bedrag ervan meer is dan
het in § 3 bepaalde maandelijkse maximumbedrag;
Dat genoemd maandelijks maximumbedrag de verzekeringsinstelling in staat
stelt de evolutie van de financiële toestand van de echtgenoot van de gerechtigde
van maand tot maand te volgen en aldus het gevaar voor vergissingen die latere
regularisaties tot gevolg hebben, vermindert;
Dat, daarentegen, artikel 225, § 3, tweede lid, preciseert dat voor de toepassing
van deze bepaling rekening moet worden gehouden met een twaalfde van het bedrag van de jaarlijks uitbetaalde voordelen, zoals de premies, de aandelen in de
winst, de dertiende maand, de gratificaties, het dubbel vakantiegeld of de bedragen aan de werknemers betaald ter aanvulling van het dubbel vakantiegeld, alsmede het vakantiegeld of het aanvullend vakantiegeld uitbetaald aan de rechthebbenden op een rust- of overlevingspensioen;
Overwegende dat het arrest die bepalingen schendt door de in artikel 225, § 3,
tweede lid, vervatte regel toe te passen op de in het eerste lid van die paragraaf
bedoelde inkomsten en door te beslissen dat het maandelijks beroepsinkomen
van de echtgenoot van de gerechtigde, thans eiser, moet worden vastgesteld door
zijn jaarloon te delen door twaalf;
Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eiseres in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
27 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Draps.

Nr. 60
3° KAMER - 27 januari 2003

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - PRESTATIES TOEKENNINGSVOORWAARDEN - GEMEEN RECHT - ANDERE WETGEVING - SCHADELOOSSTELLING GERECHTIGDE - RECHT - VERPLICHTING - AANGIFTE VAN ONGEVAL.
Inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering dient de houder van de verzekering alleen een
aangifte van ongeval in te dienen, indien de schade kan worden vergoed volgens het
gemeen recht of krachtens een andere wetgeving. (Art. 136, §2 Z.I.V.-Wet 1994; art. 241,
§§1 en 2 K.B. 4 nov. 1963; art. 295, §§1 en 2 K.B. 3 juli 1996)
(L.C.M. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0189.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 november 2000 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. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 136, § 2, en 166 van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen (hierna: de gecoördineerde wet);
- de artikelen 241 en 254, 4°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 houdende
uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
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voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest bevestigt de beslissing van het comité van de dienst voor administratieve
controle van 19 september 1995 waarbij eiseres drie administratieve geldboeten van duizend frank worden opgelegd, op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn.
Grieven
[...]
2. Tweede onderdeel
In elk geval kan de verzekeringsinstelling op grond van artikel 166 van de gecoördineerde wet enkel een administratieve geldboete worden opgelegd bij overtreding van de
bepalingen van die wet, haar uitvoeringsbesluiten of -verordeningen, en krachtens artikel
254, 4°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 kan die geldboete enkel worden
opgelegd indien de verzekeringsinstelling de stukken, die vermeld staan op de door het
comité van de dienst voor administratieve controle opgemaakte lijst, niet heeft opgesteld,
bewaard, voorgelegd, verzameld of overgemaakt in de voorgeschreven vormen, termijnen
en voorwaarden.
Zoals het arrest zegt, is krachtens [de circulaire nr. 87/50 van 4 februari 1987] een ongevalaangifte, als bedoeld in artikel 241, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4
november 1963, enkel vereist "wanneer de door de verzekeringsinstelling toegekende
prestaties het gevolg kunnen zijn van een ongeval waarop artikel 136, § 2, van de op 14
juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, mogelijk van toepassing is"; die circulaire legt dus aan de verzekeringsinstelling geen verplichting op die los staat van die welke zij krachtens genoemde wettelijke bepalingen heeft.
Uit het onderling verband van die bepalingen kan worden afgeleid dat aan de verzekeringsinstelling enkel in het geval dat zij vergoeding heeft betaald voor een schade die door
een andere wet of volgens het gemeen recht kon worden vergoed een administratieve
geldboete kan worden opgelegd wanneer zij bij een controle geen ongevalaangifte heeft
overgelegd; dat begrip wordt niet beoordeeld in abstracto met inachtneming van de letsels
die de prestaties voor gezondheidsverzorging verantwoorden, maar in concreto met inachtneming van de feitelijke omstandigheden die de schadevergoeding door een derde
verantwoorden; bij ontstentenis van die omstandigheden, geldt de regeling van de artikelen 136 van de gecoördineerde wet en 241 van het koninklijk besluit van 4 november
1963 niet, zodat het feit dat de verzekeringsinstelling de ongevalaangifte niet heeft kunnen voorleggen haar niet als fout kan worden aangerekend.
Daar het arrest de stelling van eiseres niet betwist, namelijk dat de hospitalisatie in de
drie voorliggende gevallen niet het gevolg was van een ongeval, maar het niettemin beslist dat de schade in die drie gevallen door een andere wet of volgens het gemeen recht
kon worden gedekt, miskent het dat wettelijk begrip, zoals het is neergelegd in de artikelen 136 van de gecoördineerde wet en 241 van het koninklijk besluit, en schendt het bijgevolg de artikelen 166 van de gecoördineerde wet en 254, 4°, van het koninklijk besluit, dat
het ten onrechte op het geschil toepast.
[...]

IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat het bij het instituut, verweerder, ingestelde comité van de dienst voor administratieve controle, eiseres, met toepassing
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van artikel 166 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, drie administratieve geldboeten van duizend frank heeft opgelegd uit hoofde van het feit dat
zij in strijd met artikel 254, 4°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963
tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voor drie van haar verzekerden geen aangifte heeft kunnen voorleggen
in de zin van artikel 241 van dat besluit;
Overwegende dat, krachtens artikel 136, § 2, eerste en derde lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, wanneer de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, kan worden vergoed volgens het gemeen recht of krachtens een andere wet, de bij die wet bepaalde prestaties, onder
de door de Koning bepaalde voorwaarden, worden toegekend in afwachting dat
de schade effectief wordt vergoed op die andere grondslag; dat de verzekeringsinstelling in dat geval, naar luid van artikel 136, § 2, vierde lid, van die wet, van
rechtswege gesubrogeerd wordt in de rechten van de rechthebbenden;
Dat artikel 241, § 1, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 in een
dergelijk geval de toekenning van die prestaties onderwerpt aan de voorwaarden,
onder meer, dat de houder van de verzekering, die om die prestaties verzoekt,
zijn verzekeringsinstelling in de mogelijkheid stelt het in dat artikel 136, § 4,
vierde lid, bedoelde subrogatierecht uit te oefenen en haar mededeelt dat de schade waarvoor hij om die prestaties verzoekt kan gedekt worden door het gemeen
recht of door een andere wetgeving; dat genoemd artikel 241, § 2, de wijze van
die mededeling regelt;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat een aangifte van de houder van
de verzekering bij artikel 241 van het koninklijk besluit van 4 november 1963
enkel wordt vereist indien de schade in het gemeen recht of krachtens een andere
wetgeving kan worden vergoed;
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat "de [litigieuze] prestaties volgens [eiseres] niet [kunnen] voortvloeien uit een ongeval waarvoor [de]
betrokkene[n] schadeloosstelling kunnen krijgen krachtens een andere regeling
of volgens het gemeen recht", beslist dat "het bewaren van de krachtens artikel
254, 4°, voorgeschreven bescheiden bedoeld is om de controleopdracht [van verweerder] te vergemakkelijken"; dat, "aangezien de dossiers de medische stukken
niet bevatten, [...] ze wel de nodige stukken moeten bevatten zodat kan worden
nagegaan of de prestaties op correcte wijze zijn toegekend en of er dan al dan
niet grond bestaat tot toepassing van artikel 136", dat "een verzekeringsinstelling
derhalve in staat moet zijn een op grond van artikel 241, § 1, van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 opgemaakte aangifte van de verzekerde over te leggen, als zij hierom verzocht wordt door de inspecteurs van de dienst voor controle";
Dat het arrest aldus, daar het niet nagaat of de schade in de drie litigieuze gevallen volgens het gemeen recht of krachtens een andere wetgeving kon worden
vergoed, de verwerping van de voorziening die eiseres had ingesteld tegen de beslissing waarbij haar geldboeten worden opgelegd, niet naar recht verantwoordt;
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Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal 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 Arbeidshof te Luik.
27 januari 2003 - 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 van Eeckhoutte.

Nr. 61
3° KAMER - 27 januari 2003

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN - BEGRIP.
Als dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd
elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en
de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt; die regel wordt derhalve
geschonden wanneer de rechter voor de uitspraak over de toelaatbaarheid van de
aangevoerde
dringende
reden
andere
criteria
hanteert 1.
(Art.
35
Arbeidsovereenkomstenwet)
(ELECTRABEL N.V. T. J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0071.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 april 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
Voor het bestreden arrest heeft het Arbeidshof te Bergen in dezelfde zaak op
30 augustus 1984 en 19 februari 1985 twee arresten gewezen waarvan het eerste
gedeeltelijk is vernietigd door het Hof in zijn arrest van 3 november 1986 waarbij de zaak, in zoverre de vernietiging werd uitgesproken, naar het Arbeidshof te
1 Zie Cass., 6 maart 1995, A.R. S.94.0071.F, nr. 133; zie ook Cass., 28 jan. 1991, A.R. 8978, nr. 282
en de noot 1 p. 574.
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Brussel werd verwezen2.
IV. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste als volgt luidt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven, gewijzigd bij artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober
1978, en 1bis, § 2, eerste lid, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en
de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd bij artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, zoals ze van toepassing waren vóór de opheffing ervan bij 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 766, 767, 771, 774, tweede lid, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep in beginsel gegrond en zegt bijgevolg
dat de aan het arbeidshof voorgelegde dringende redenen niet voldoende bewezen zijn en
de beëindiging van verweerders arbeidsovereenkomst niet verantwoorden. Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn en met name op
de volgende gronden :
"[Eiseres] steunt haar betoog blijkbaar hoofdzakelijk op de beoordeling van een arbeidsverhouding en niet op de realiteit van het collectief conflict;
Haar betoog, evenals trouwens de formulering van een van de dringende redenen, spitst
zich immers toe op de toepassing van het arbeidsreglement, namelijk op artikel 6.2, c, dat
onder meer bepaalt dat als een dringende reden wordt beschouwd het feit dat de werknemer 'aan het ondernemingshoofd of aan de personeelsleden opzettelijk materiële schade
berokkent tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst';
Het collectief conflict, te dezen een erkende staking, schort de contractuele betrekkingen op en derhalve vallen de tijdens de staking verrichte werkzaamheden 'buiten de overeenkomst';
Derhalve moet bijvoorbeeld de overtreding van het arbeidsreglement gerelativeerd worden;
In dezelfde zin heeft het vraagstuk betreffende de bevoegdheid [van verweerder] hier
geen werkelijke invloed, te meer overigens daar zij niet duidelijk afgebakend is;
Het beginsel volgens hetwelk de werkgever een stakende bediende zonder vergoeding
kan ontslaan wanneer hij een ernstige tekortkoming heeft begaan stuit op het verwijt dat
geen rekening gehouden wordt met het bijzondere 'klimaat' van de staking, die, als collectief fenomeen, aan eigen regels onderworpen is zonder dat die regels kunnen worden ontleend aan de algemene leer van de fout;
Sommigen beweren weliswaar dat de staking valt onder het gemeen recht inzake verbintenissen of arbeidsovereenkomsten en dat de ontsporingen ervan als gewone contractuele wanprestaties moeten worden beschouwd, maar er dient aan te worden herinnerd dat
2 Cass., 3 nov. 1986, A.R. 7494, nr. 138.

248

HOF VAN CASSATIE

27.1.03 - Nr. 61

het stakingsmiddel uiting geeft aan het conflict tussen de werknemers en een onderneming
die zij doelbewust in haar voortbestaan bedreigen;
Er kan derhalve hier geen sprake zijn van fouten, nalatigheden of onvoorzichtigheden
die verband houden met een positieve plicht tot samenwerking, daar die opgehouden heeft
te bestaan;
Het Hof van Cassatie kent immers aan de werknemer het recht toe om bij staking het
overeengekomen werk niet uit te voeren en derhalve om, in afwijking van artikel 1134
van het Burgerlijk Wetboek, de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet na te komen;
Dus kan de gewone omschrijving die in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 gegeven
wordt van de handeling die de voortzetting van de contractuele betrekkingen definitief en
onmiddellijk onmogelijk maakt, niet als zodanig en in haar 'gebruikelijke' betekenis worden gehanteerd om bepaalde tekortkomingen te omschrijven, daar de contractuele betrekkingen hier per definitie opgeschort zijn;
De ten laste gelegde fout zou dan alleen als zodanig kunnen worden onderzocht daar er
niet is gepreciseerd hoe de naar aanleiding van een staking verrichte handeling in ernstige
mate afbreuk kon doen aan de kwaliteit van de contractuele betrekkingen, nadat die waren
hervat;
Bijgevolg moet worden aangenomen dat, in een conflictsituatie, onder ernstige tekortkoming handelingen moeten worden verstaan die veel erger zijn dan die waarvoor gewoonlijk een sanctie wordt opgelegd;
In dat geval immers dienen criteria te worden gehanteerd die rekening houden met de
specifieke aard van de tekortkoming;
Opdat de ernstige tekortkoming in aanmerking zou worden genomen is dus een opzet
om te schaden vereist dat de door het stakingsrecht zelf toegestane perken te buiten gaat,
namelijk 'een buitengewoon sterke drijfveer om te schaden, daar de staking per definitie
altijd bedoeld is om schade te berokkenen';
'Ten slotte is 'de ernstige tekortkoming van de staker' niet de ernstige tekortkoming van
de gewone werknemer waardoor die geen vergoedingen krijgt, en evenmin de opzettelijke
fout naar gemeen recht, het is 'de opzettelijke fout die getuigt van de verbetenheid van een
krijger die de oorlogswetten met de voeten treedt', ook al mogen te dezen het klimaat en
de opvattingen over staking, zoals die ten tijde van de feiten bestonden, niet uit het oog
worden verloren;
Het is niet bewezen dat de houding [van verweerder] die kenmerken vertoonde;
Het [arbeids]hof dient enkel nog uitspraak te doen over twee redenen, namelijk het afsnijden van de stroom en het feit dat hierdoor een gevaarlijke toestand is geschapen die
indruist tegen de bepalingen van het arbeidsreglement;
Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 3 november 1986 onder meer erop gewezen dat het gezag van gewijsde in strafzaken, ten aanzien van de burgerlijke rechter, beperkt is tot hetgeen door de strafrechter zeker en noodzakelijk is beslist :
'[Daaruit] volgt dat het gezag van gewijsde niet verbonden is aan al wat de strafrechter
heeft verklaard, maar enkel aan wat hij binnen de perken van zijn wettelijke opdracht beslist heeft en tot de dragende gronden van die beslissing; teneinde verweerder tot een gevangenisstraf van een maand en tot een geldboete van vijftig frank te veroordelen diende
de Correctionele Rechtbank te Doornik niet noodzakelijk vast te stellen dat de onrechtmatige daad gevaarlijk was';
Bijgevolg kan het strafvonnis, ook al heeft het de werknemer strafrechtelijk veroordeeld vooraleer het arbeidsgerecht uitspraak deed over de reden, niet worden aangevoerd
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alsof het ipso facto het formele bewijs van de dringende reden zou leveren;
Ondanks het bestaan van een strafrechterlijke veroordeling, dient de rechter hoe dan
ook na te gaan of de vanuit strafrechtelijk oogpunt beoordeelde feiten onder het begrip
dringende reden vallen, terwijl zij, zoals hierboven gezegd, in hun oordeel noodzakelijkerwijs tevens rekening dienen te houden met de bijzondere omstandigheid van de staking :
Gelet onder meer op een attest van de heer D. - waaromtrent de aantijging van valsheid
uit dien hoofde ten slotte werd opgeheven - heeft het [arbeids]hof met het oog op de beoordeling van de ingreep [van verweerder] een onderzoek bevolen en te dien einde een
opdracht gegeven aan de deskundige P.;
In die opdracht werd aan de deskundige onder meer gevraagd zijn advies uit te brengen
over het eventuele gevaar dat, zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt, verbonden was aan de uitschakeling en het opnieuw inschakelen van de stroom, zoals die
handelingen hem beschreven zijn;
Ook al bestempelt de deskundige het gedrag [van verweerder] als onverantwoordelijk
en ook al is hij van oordeel dat het opnieuw inschakelen van de stroom op de door [verweerder] werkelijk toegepaste wijze in beginsel ernstige gevolgen zou hebben gehad, toch
overweegt het [arbeids]hof dat de deskundige in zijn verslag een theoretisch standpunt inneemt dat hij in de loop van zijn uiteenzetting mildert ofwel door logische overwegingen
of door een teleologische interpretatie van de feiten;
Ofschoon de deskundige opmerkt dat 'de beoordeling van het ontploffingsgevaar niet
terzake doet, aangezien de stroomverbreker naar behoren heeft gewerkt bij het incident
van 8 februari 1982', voegt hij eraan toe: 'die tijdsspanne van ongeveer een halve seconde
beperkt de risico's voor de stroomverbreker Passy, en maakt die nagenoeg ongedaan. De
gevolgen zouden anders geweest zijn indien de stroomverbreker niet zo efficiënt in reserve was beschermd';
Het arrest wijst er overigens op dat 'voor een volledige kortsluiting op de polen, de
stroom, al naargelang het geval, een waarde heeft tussen 700 en 900 A ... Die waarden liggen merkelijk lager dan de waarde waarover de h. M. spreekt (3.000 A), en die hem had
doen besluiten dat het gevaar groot was';
Daarna wijst de deskundige erop dat de door de ingenieur C. verrichte handelingen 'logisch zijn en beantwoorden aan de regels van de kunst';
Bij de vraag welke handelingen de h. C. zou hebben verricht, indien hij niet op de
hoogte was geweest van de kortsluiting, wijst de deskundige erop dat de h. C. op grond
van de procedures die in het algemeen reglement voor arbeidsbescherming waren uitgewerkt 'moest weten dat er een beveiligingsprocedure bestond ingeval van panne op het
net';
De deskundige voegt er trouwens aan toe dat de mogelijkheid nog moet worden overwogen dat de h. C. ervan mocht uitgaan dat de uitschakeling van de Passy-kabine te wijten was aan de staking: hij had daar reden toe, aangezien werkzaamheden niet de oorzaak
konden zijn van de stroomuitschakeling en de kans dat over een zo kort gedeelte van de
kabel een panne optreedt gering is;
Aan het feit dat de Passy-kabine uit zichzelf al minder gevaarlijk was dan de h. M., die
in het strafdossier tot deskundige was aangewezen (cf. de verbetering hierboven aangebracht door deskundige P.) had gezegd, voegde de deskundige V. B. op 26 november
1984 nog toe 'dat de handeling [van verweerder] dus het leven van niemand in gevaar kon
brengen bij het opnieuw inschakelen van de stroom, mits het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming wordt nageleefd en toegepast', wat ook gebeurde en diende te gebeuren;
Deskundige D. ten slotte sluit zich (op 22 oktober 1984) aan bij het advies van de des-
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kundige V. B.;
Deskundige P. is weliswaar van mening dat de handeling [van verweerder], vanuit theoretisch oogpunt beschouwd, gevaarlijk was, maar zijn opdracht hield ook het uitbrengen
van een praktisch advies in;
Wat dat betreft is zijn standpunt heel wat minder duidelijk en wettigt ze de conclusie
dat het gevaar bij het opnieuw inschakelen van de stroom beperkt was;
Bovendien heeft [eiseres] geen enkele vraag om een aanvullend deskundigenonderzoek
ingediend;
De zaak dient bijgevolg te worden behandeld in de staat waarin ze zich bevindt;
Bijgevolg was wegens de staking waarvan ingenieur C. wel degelijk op de hoogte was
alsook wegens de verplichte procedures uit het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, die laatstgenoemde dus diende toe passen voor het opnieuw inschakelen van
de stroom, het gevaar in beginsel niet zo groot, gelet op bepaalde opmerkingen van deskundige P., de verslagen van de deskundigen V. B. en D., alsook gelet op bepaalde attesten van werknemers;
Er dient tevens aan te worden herinnerd dat het verslag van deskundige M. bovendien
een vergissing bevatte die zijn conclusie ongeldig maakte;
Er bestaat dus, praktisch bekeken, onmiskenbaar twijfel over de vraag of de door [verweerder] als zodanig verrichte handeling wel zo onbetwistbaar gevaarlijk was als werd
beweerd;
Weliswaar staat vast dat [verweerder] een aantal fouten heeft begaan, maar de ernst ervan is niet afdoende bewezen op grond zowel van de bovenstaande opmerkingen als van
de beschouwingen en beoordelingen van de naar aanleiding van collectieve conflicten
verrichte handelingen;
Er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de gevolgen van de kennisgeving van een vroegere waarschuwing, die trouwens gericht was tot het gehele personeel, teniet zijn gedaan".
Grieven
[...]
2. Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2, van de
wet van 10 juni 1952, zoals ze van kracht waren ten tijde van het ontslag van verweerder,
kunnen de leden die het personeel en de kandidaten vertegenwoordigen niet worden ontslagen tenzij om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht is aanvaard.
Krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 wordt onder dringende reden verstaan
de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Die wetsbepaling vereist niet dat de ernstige tekortkoming van contractuele aard is en
evenmin dat ze ten aanzien van de werkgever is begaan of dat hij daardoor schade heeft
geleden.
Opdat de door de werkgever aan de werknemer verweten gedraging een reden zou zijn
om de arbeidsbetrekkingen onmiddellijk te beëindigen is het nodig maar voldoende dat
die gedraging een zodanig ernstige fout oplevert dat zij de voortzetting van de professionele betrekkingen onmiddellijk en definitief verhindert.
Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 noch enige andere wetsbepaling vereisen dat de
aan de werknemer verweten fout een ernstige tekortkoming is of nog dat zij doet blijken
van het opzet van de werknemer om zijn werkgever schade te berokkenen.
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Hoewel de deelneming aan een staking, die al dan niet is erkend door de werknemersorganisaties, op zich geen dringende reden is, toch kunnen de door de werknemer naar
aanleiding van een staking begane misstappen zijn ontslag op staande voet verantwoorden
wanneer zij de hierboven vermelde kenmerken van de dringende reden vertonen.
Noch artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 noch enige wetsbepaling vereisen voor het
bestaan van een dringende reden dat aan de door de werknemer ter gelegenheid van een
staking of een collectief arbeidsconflict begane fout een "buitengewoon" opzet om te
schaden ten grondslag ligt, of nog dat die fout kan worden omschreven als een "opzettelijke fout die getuigt van de verbetenheid van een krijger die de oorlogswetten met de voeten treedt".
Het bestreden arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de fouten van verweerder niet als dringende reden konden worden bestempeld op grond dat bij staking de
gewone omschrijving in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 niet als zodanig in haar gebruikelijke betekenis kan worden gehanteerd, dat, in geval van conflict, onder ernstige tekortkoming handelingen moeten worden verstaan die veel erger zijn dan die waarvoor gewoonlijk sancties worden opgelegd, dat een opzet om te schaden is vereist dat de door het
stakingsrecht zelf toegestane perken te buiten gaat, namelijk een buitengewoon sterke
drijfveer om te schaden, dat de ernstige tekortkoming van de staker de opzettelijke fout is
die getuigt van de verbetenheid van een krijger die de oorlogswetten met de voeten treedt
en dat niet bewezen is dat de houding van verweerder die kenmerken vertoonde (schending van de artikelen 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 en 1bis, § 2, van de wet van 10 juni
1952).
[...]

V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de te dezen toepasselijke artikelen 21, § 2, van de
wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 1bis, §
2, van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van
de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, de
door die bepalingen beschermde werknemers alleen kunnen worden ontslagen
om een dringende reden, indien die reden vooraf door het arbeidsgerecht is aanvaard;
Overwegende dat artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de
werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Dat het voor de toepassing van die bepaling, die niet is uitgesloten in geval van
staking, alleen is vereist dat het gedrag van de werknemer een zodanig ernstige
tekortkoming oplevert dat zij de voortzetting van de professionele betrekkingen
onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
Overwegende dat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat de aan verweerder verweten feiten zijn gepleegd naar aanleiding van een staking, beslist
dat "de gewone omschrijving die artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 geeft aan
de handeling die de voortzetting van de contractuele betrekkingen definitief en
onmiddellijk onmogelijk maakt niet als zodanig in haar 'gebruikelijke' betekenis
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kon worden gehanteerd om bepaalde tekortkomingen te omschrijven, daar de
contractuele betrekkingen hier per definitie opgeschort zijn", dat "in geval van
conflict, onder ernstige tekortkoming handelingen moeten worden verstaan die
veel erger zijn dan die waarvoor gewoonlijk sancties worden opgelegd", dat "[...]
voor de ernstige tekortkoming een opzet om te schaden is vereist dat de door het
stakingsrecht zelf toegestane grenzen te buiten gaat, namelijk 'een buitengewoon
sterke drijfveer om te schaden, aangezien de staking zelf altijd al bedoeld is om
schade te berokkenen'" en dat "'de ernstige tekortkoming van de staker' niet die
van de werknemer is waardoor hij zijn vergoedingen verliest, en zelfs evenmin
de opzettelijke fout naar gemeen recht, het is de opzettelijke fout die getuigt van
de verbetenheid van een krijger die de oorlogswetten met de voeten treedt";
Overwegende dat het bestreden arrest, daar het voor de uitspraak over de toelaatbaarheid van de door eiseres aangevoerde dringende reden andere criteria
hanteert dan die welke zijn bepaald in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, die
wetsbepaling alsook de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 en
1bis, § 2, van de wet van 10 juni 1952 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal 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 Arbeidshof te Brussel.
27 januari 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Mahieu en Draps.

Nr. 62
2° KAMER - 28 januari 2003

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - MISKENNING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL - VOORWAARDE.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN - MISKENNING VAN HET
GELIJKHEIDSBEGINSEL - VOORWAARDE.
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - VONNIS OP
TEGENSPRAAK - GEEN WOON- OF VERBLIJFPLAATS IN BELGIË - GEVOLG.
1º en 2° De voorgestelde aan het Arbitragehof te stellen vraag die geen onderscheid betreft
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tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar
ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden of tussen
personen in verschillende hoedanigheid, die zich bovendien in een verschillende situatie
bevinden, valt niet onder toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld 1. (Artt. 10
en 11 G.W. 1994; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)
3º Noch artikel 203, §1 Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wet bepaalt dat de
termijn waarover de op tegenspraak gevonniste partij in een strafproces beschikt om
hoger beroep in te stellen, dient verlengd te worden omdat deze partij in België noch
woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, zodat voor dit hoger
beroep geen termijnverlenging overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek is
toegestaan2. (Art. 55 Ger.W.; art. 203, §1 Sv.; art. 3 K.B. nr. 301 van 30 maart 1936)
(K. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0431.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift drie middelen voor. Dit verzoekschrift is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Prejudiciële vraagstelling aan het Arbitragehof
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30
maart 1936, voor een bij verstek gevonniste partij die in België geen woon- of
verblijfplaats heeft, de termijn voor het instellen van hoger beroep met toepassing van artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering, wordt verlengd overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat eiser aanvoert dat voormelde wetsbepalingen een ongeoorloofde discriminatie met zich brengen in zoverre deze verlenging niet wordt toegepast bij een op tegenspraak gewezen vonnis, inzonderheid wat de uitspraak
over de burgerlijke rechtsvordering betreft;
Dat eiser het Hof verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het
Arbitragehof:
1. Schendt artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 maart 1936 de artikelen
10 en 11 van de Grondwet door geen verlenging van de termijn van hoger beroep
1 Zie Cass., 5 nov. 1996, A.R. P.95.1428.N, nr. 417 met concl. van advocaat-generaal DUBRULLE; 11
april 2000, A.R. P.99.1117.N, nr. 245; 10 dec. 2002, A.R. P.01.1090.N, nr. 660.
2 Cass., 10 okt. 2001, A.R. P.01.1020.F, nr. 541.
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overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek te verlenen aan de partij die in
België geen woon- of verblijfplaats heeft en op tegenspraak is gevonnist, waar
diezelfde partij die bij verstek is gevonnist, wèl van deze verlenging geniet ?
2. Schendt artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11
van de Grondwet door, met betrekking tot de uitspraak over de burgerlijke
rechtsvordering, aan de op tegenspraak gevonniste partij die in België geen
woon- of verblijfplaats heeft, geen verlenging overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek van de beroepstermijn toe te staan, daar waar dezelfde partij in
een burgerlijke procedure wèl van deze verlenging van de termijn van hoger beroep geniet ?"
Overwegende dat de voorgestelde aan het Arbitragehof te stellen vragen geen
onderscheid betreffen tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke
partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde rechtstoestand bevinden;
Dat de eerste vraag verband houdt met het onderscheid tussen personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen niet in België wonende of verblijvende beklaagden, die zich in verschillende rechtstoestanden, rechtspleging bij verstek of op tegenspraak, bevinden;
Dat de tweede vraag het onderscheid betreft tussen personen met verschillende
hoedanigheid en die zich bovendien in een verschillende situatie bevinden te weten, enerzijds, een beklaagde in een strafprocedure die ook verweerder is op de
burgerlijke rechtsvordering, anderzijds, de verwerende partij in een louter burgerlijke rechtspleging;
Dat de door eiser opgeworpen vragen niet onder toepassing vallen van artikel
26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dat zij derhalve niet dienen te worden gesteld;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 55 Gerechtelijk Wetboek de daarin bepaalde verlenging van termijnen afhankelijk stelt van het bestaan van een wet die voor de betrokken procedurehandeling een dergelijke verlenging toelaat;
Dat noch artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering noch enige andere wet
bepaalt dat de termijn waarover de op tegenspraak gevonniste partij in een strafproces beschikt om hoger beroep in te stellen, dient verlengd te worden omdat
deze partij in België noch woonplaats noch verblijfplaats noch gekozen woonplaats heeft;
Dat dienvolgens voor dit hoger beroep geen termijnverlenging overeenkomstig
artikel 55 Gerechtelijk Wetboek is toegestaan;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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Gezegde kosten begroot op de som van negenenzestig euro zesenzestig cent
verschuldigd.
28 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. J. De Meester en Van Der Vloet, Turnhout.

Nr. 63
2° KAMER - 29 januari 2003

1º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - BEHEER - MISDRIJF - BEGRIP.
2º DWANGSOM - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN - SANERING VAN DE
SITE.
3º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN - SANERING VAN DE
SITE - DWANGSOM.
4º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN - SANERING VAN DE
SITE - BEGRIP.
5º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN - SANERING VAN DE
SITE - BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER.
6º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - MILIEU - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN SANERING VAN DE SITE - ONWETTIGHEID - GEVOLG.
7º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - AFVALSTOFFEN - STRAFFEN - SANERING VAN DE
SITE - ONWETTIGHEID - CASSATIE - OMVANG.
1º Uit de artt. 7, §§1 en 2, en 51 Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen,
blijkt dat elke producent of houder van afvalstoffen die verzuimt te beheren of te doen
beheren zonder het milieu of de gezondheid van de mens schade te berokkenen,
strafbaar is, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de feiten
gepleegd worden binnen of buiten een pand dat aan de pleger van het misdrijf
toebehoort1. (Artt. 7, §1 en 51 Decr.W.Gew. 27 juni 1996)
2º en 3° De strafrechter kan met toepassing van art. 1385bis Ger. W., een dwangsom
opleggen om de uitvoering van een maatregel tot sanering van de site uit te voeren,
zoals die maatregel is voorzien in art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende het
afvalbeheer2. (Art. 1385bis Ger.W.; art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996)
4º De maatregel die erin bestaat de afvalstoffen te verwijderen of te doen verwijderen, met
1 Het begrip afvalstoffenbeheer wordt gedefinieerd in art. 2, 8° Decr. 27 juni 1996. Uit de
parlementaire voorbereiding van dat decreet blijkt dat het beheer kan worden gevoerd op de site waar
de afvalstoffen worden voortgebracht (Ontwerp van decreet betreffende de afvalstoffen, Memorie
van toelichting, Gedr. St. Waals Parlement, B.Z., 1995, nr. 49/1, blz. 12).
2 Zie, inzake stedenbouw, Cass., 29 okt. 1996, A.R. P.96.0336.N, nr. 406; 25 feb. 1997, A.R.
P.96.0125.N, nr. 108; 9 juni 1998, A.R. P.96.0655.N, nr. 294; 8 sept. 1998, A.R. P.97.0889.N, nr.
392; 4 mei 1999, A.R. P.95.1323.N, nr. 258; 16 nov. 1999, A.R. P.97.1655.N, nr. 608. De dwangsom
moet evenwel regelmatig zijn gevorderd, wat niet is geschied in het geval van dit arrest (Cass., 29
okt. 2002, A.R. P.01.1085.N, nr. 571).
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uitzondering van de volkomen onschadelijke materialen die dienen om een pand op te
hogen, is een sanering van de site in de zin van art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996 3.
(Art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996)
5º De rechter kan de sanering van de site, bepaald in art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni
1996, alleen bevelen op vordering van de Regering of, na machtiging, van de ambtenaar
die het gewestelijk bestuur leidt. (Art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996)
6º en 7° Wanneer alleen de veroordeling tot de sanering van de site, bedoeld in art. 58, §3
Decr. W. Gew. 27 juni 1996, in voorkomend geval uitgesproken met een dwangsom,
onwettig is, is de cassatie beperkt tot die beslissing4.
(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0754.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 15 januari 2003 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe
verslag uitgebracht en advocaat-generaal Jean Spreutels geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling van eiser tot
een geldboete en in de kosten :
Over het eerste en tweede middel :
Overwegende dat eiser tot één enkele straf is veroordeeld wegens schending
3 De maatregel tot sanering van de site, bedoeld in art. 58, §3 Decr. W. Gew. 27 juni 1996, mag niet
worden verward met een andere aanvullende maatregel, bepaald in art. 58, §1, 1° van dat decreet. De
eerste maatregel kan alleen worden bevolen op vordering van de Regering of, na machtiging, van de
ambtenaar die het gewestelijk bestuur leidt, terwijl de tweede ambtshalve kan worden bevolen door
de rechter. Art. 58, §1 van het decreet stelt de rechter in staat de overtreder te veroordelen tot het
uitvoeren van de maatregelen die hij voorschrijft om de aanwonende bevolking of het milieu tegen de
veroorzaakte hinder te beschermen. De rechter kan de uitvoering van de nodige werken bevelen om
de hinder te beperken of er een einde aan te maken, of de toegang tot de site ontzeggen. Het gaat dus
om bewarende maatregelen. Paragraaf 3 van dat art. bepaalt daarentegen dat de rechter de
verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site beveelt, hetzij door de veroordeelde,
hetzij op zijn kosten. Om die radicalere maatregel te bevelen, is een uitdrukkelijke vordering van de
bevoegde overheid vereist. De sanering van de site is overigens gedefinieerd in art. 2, 19°, van het
decreet, als "alle handelingen met het oog op de reïntegratie van de site in het milieu, waardoor hij
weer functioneel kan worden, en/of met het oog op het voorkomen van verontreinigingsgevaar vanaf
deze site". Het vonnis dat die sanering uitspreekt geldt, in voorkomend geval, als een
milieuvergunning voor de in het vonnis bedoelde persoon. (Art. 38, §3 tweede lid). Over het begrip
sanering van de site in stedenbouw, zie Cass., 27 maart 2001, A.R. P.99.0551.N, nr. 162.
4 Zie, inzake stedenbouw, Cass., 27 nov. 1991, A.R. 9280, nr. 166 (beschikkend gedeelte) ; het bevel
tot sanering van de site kan overigens worden gewezen in een afzonderlijke beslissing: Cass., 12 april
1994, A.R. P.93.0325.N, nr. 171 ; 11 dec. 2001, A.R. P.00.0736.N, nr. 693.
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van de artikelen 7, §§ 1 en 2, en 51, eerste lid (telastlegging A) en 11, eerste en
tweede lid, en 51, eerste en tweede lid (telastlegging B), van het decreet van het
Waals Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;
Dat de middelen alleen betrekking hebben op de telastlegging B en de straf
wettig is verantwoord door het andere, bewezen verklaarde misdrijf;
Dat de middelen, bij gemis aan belang, niet ontvankelijk zijn;
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser met name is vervolgd, op grond dat hij "afvalstoffen
heeft geproduceerd of in zijn bezit heeft gehad, verzuimd heeft ze te beheren of
te laten beheren zonder het milieu of de gezondheid van de mens schade te berokkenen, of ze heeft achtergelaten, in weerwil van de wettelijke en verordenende bepalingen";
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek oefent op de beoordeling,
in feite, van de appèlrechters over de aard van de schade die te dezen aan het milieu of aan de gezondheid is berokkend, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de artikelen 7, §§ 1 en 2, en 51 van het voormelde decreet blijkt dat elke producent of houder van afvalstoffen die verzuimt deze te
beheren of te doen beheren zonder het milieu of de gezondheid van de mens
schade te berokkenen, strafbaar is, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt
al naargelang de feiten gepleegd worden binnen of buiten een pand dat aan de
pleger van het misdrijf toebehoort;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de artikelen 7 en 11 zo algemeen
zijn verwoord dat zij betrekking hebben op elke opslag van afvalstoffen, zonder
een onderscheid te maken al naargelang die afvalstoffen binnen of buiten een gebouw worden opgeslagen, of naar gelang van hun volume, aangezien het, zoals
in dit geval, gaat om een opslag waarvoor geen toestemming is verleend en die
het milieu of de gezondheid in elk geval schade berokkent; dat de opslag van afvalstoffen in een gebouw niet uit het toepassingsgebied van de wet kan worden
uitgesloten, aangezien zaken die personen schade berokkenen, aldus buiten de
betrokken wetgeving zouden vallen";
Dat de appèlrechters, door die vermeldingen, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel wat dat betreft niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen eisers veroordeling tot een
dwangsom, die ertoe strekt de sanering van de site te waarborgen :
Over het vierde middel :
Overwegende dat de strafrechter, met toepassing van artikel 1385bis van het
Gerechtelijk Wetboek, een dwangsom kan opleggen om de uitvoering van een
maatregel tot sanering van de site te waarborgen, zoals die is voorzien in artikel
58, § 3, van het decreet van het Waals Gewest van 27 juni 1996 betreffende het
afvalbeheer;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 58, § 3, van
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het decreet van het Waals Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;
Overwegende dat het arrest de beslissing van de eerste rechter bevestigt, waarbij eiser veroordeeld wordt om de onverkoopbare deuren en de afvalstoffen van
die deuren, alle panelen en de gerecycleerde ijzerwaren die zich nog op het binnenplein van het gebouw bevonden, en alle afvalstoffen in het gebouw op te ruimen of te doen opruimen, met uitzondering van de volkomen onschadelijke materialen die dienen om dat gebouw aan de binnenkant op te hogen;
Dat die maatregel, zoals het arrest, wat dat betreft, met verwijzing naar artikel
58, § 3, van het voormelde decreet vermeldt, een sanering van de site oplevert;
Overwegende dat de rechter, krachtens artikel 58, § 3, van dat decreet, op verzoek van de Regering of, bij machtiging, van de ambtenaar die het gewestelijk
bestuur leidt, de verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site gelast, hetzij door de veroordeelde zelf, volgens de voorschriften van de Waalse
dienst voor afvalstoffen, hetzij door de aangewezen personen, en dit op kosten
van de veroordeelde;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de sanering van de site, met inbegrip van een dwangsom, is gevorderd
door een daartoe in de wet omschreven overheid;
Dat het arrest aldus artikel 58, § 3, van het voormelde decreet schendt;
En overwegende dat, voor het overige, 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 uitspraak doet over de maatregel
tot sanering van de site, met inbegrip van een dwangsom;
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 in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
het overige derde ten laste van de Staat,
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P. Charpentier, Huy.

Nr. 64
2° KAMER - 29 januari 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
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KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN - BEWIJSKRACHT.
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NIETIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AAN ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK - GEVOLG.
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEVOLGEN - RAADKAMER BESCHIKKING TOT VERWIJZING - NIETIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AAN ZICH
TREKKEN VAN DE ZAAK - GEVOLG.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REDENGEVING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
- VOLDOENDE BEZWAREN - CONCLUSIE - ANTWOORD.
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VOLDOENDE BEZWAREN CONCLUSIE - ANTWOORD.
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - ONREGELMATIGHEID - VERZUIM – GROND VAN
NIETIGHEID - BEGRIP.
8º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - BEZWAREN - REDENGEVING - ONTVANKELIJKHEID.
9º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING - BEGRIP.
10º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING BEGRIP.
1º en 2° Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het,
vóór de eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele
rechtbank, in zoverre het gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van
voldoende bezwaren om die verwijzing met voldoende redenen te omkleden ; dat
cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof
onderwerpt1; dat is het geval wanneer het verwijzingsarrest de bewijskracht van de akten
miskent.
3º en 4° Wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de
nietigheid aanvoert van de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
en de appèlrechters die nietigheid uitspreken, dan moeten zij de zaak aan zich trekken
overeenkomstig art. 215 Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, door het bestaan van
voldoende bezwaren te beoordelen2. (Art. 215 Sv.)
1 Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. 47, en 6 feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. 89; zie Cass.,
27 feb. 2002, A.R. P.01.1776, nr. 142.
2 Zie Cass., 16 mei 2001, AR. P.01.0305.F, nr. 288 (nr. 25), en P. MORLET, "Le règlement de la
procédure et le contrôle de sa régularité", La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de
la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Dossiers de la Revue de droit pénal
et de criminologie, nr. 3, 1998, blz. 92.
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5º en 6° Door de onaantastbare vaststelling dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan,
beantwoorden de onderzoeksgerechten de conclusie waarin het bestaan van dergelijke
bezwaren betwist of in feite aangevoerd wordt3.
7º De door de inverdenkinggestelde aangeklaagde omstandigheid dat de raadkamer
tegenover zijn conclusie een reeks redenen heeft gesteld die volgens hem allemaal
strijdig zijn met de feitelijke gegevens die vervat zijn in de akten van het
onderzoeksdossier, is geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond m.b.t. de
verwijzingsbeschikking in de zin van art. 135, §2 Sv. (Art. 135, §2 Sv.)
8º Het middel dat een ontoereikende redengeving aanklaagt m.b.t. de bezwaren, valt niet
onder de grieven die krachtens de wet kunnen worden aangevoerd tot staving van het
onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een verwijzingsarrest4.
9º Het middel dat het verwijzingsarrest niet verwijt dat het beslist dat de stukken van het
onderzoeksdossier een vermelding bevatten die er niet in voorkomt of dat zij een
vermelding niet bevatten die er wel in voorkomt, maar wel dat het geen acht slaat op
feitelijke gegevens die de eisers daaruit hebben gehaald tot staving van hun verdediging
of dat het steunt op andere of daarmee strijdige gegevens, bevat geen grief van
miskenning van de bewijskracht van de akten5. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
10º De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die deze akte niet
uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is 6. (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
(O. en S. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1368.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn 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
De eisers M.O. en L. S. voeren een middel aan in een memorie, waarvan een
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. Eiser P. R. voert geen
enkel middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over het
bestaan van voldoende bezwaren :
Overwegende dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn 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
3 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307 ; 8 mei 2002, A.R. P.01.1395.F, nr. 281; 24 sept.
2002, A.R. P.02.0853.N, nr. 476.
4 Zie Cass., 6 feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. 89; 27 feb. 2002, A.R. P.01.1776.F, nr. 142.
5 Zie Cass., 19 dec. 2001, A.R. P.01.1428.F, nr. 711.
6 Zie Cass., 28 jan. 1997, A.R. P.95.1190.N, nr. 49; 5 mei 1999, A.R. P.99.0635.F, nr. 264.

Nr. 64 - 29.1.03

HOF VAN CASSATIE

261

wetboek uitspraak doen;
Dat de cassatieberoepen voorbarig en dus niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de cassatieberoepen de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen
of nietigheidsgronden betreffende het verwijzingsarrest onderwerpen aan het toezicht van het Hof :
1. Op de cassatieberoepen van M. O. en L. S. :
Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen in het kader van de regeling van de rechtspleging; dat, in de regel, hetzelfde geldt voor artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Overwegende dat de eveneens door de eisers aangevoerde artikelen 128, 129
en 130 van het Wetboek van Strafvordering geen verband houden met de door
hen geuite grieven;
Overwegende dat, voor het overige, wanneer de inverdenkinggestelde, voor de
kamer van inbeschuldigingstelling, de nietigheid aanvoert van de beschikking
die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, en de appèlrechters die nietigheid uitspreken, zij de zaak aan zich moeten trekken overeenkomstig artikel 215
van het Wetboek van Strafvordering en uitspraak doen over de verwijzing, door
het bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten, door de onaantastbare vaststelling
dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan, de conclusie beantwoorden waarin
het bestaan van dergelijke bezwaren betwist of in feite aangevoerd wordt ;
Overwegende dat de door de eisers aangeklaagde omstandigheid dat de raadkamer tegenover hun conclusie "een reeks redenen" heeft gesteld die volgens hen
"volkomen strijdig zijn met de feitelijke gegevens die vervat zijn in de akten van
het onderzoeksdossier", geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond is
met betrekking tot de verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, van
het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat het bestreden arrest, door vast te stellen dat de raadkamer
gewezen heeft op het bestaan van voldoende bezwaren en dat die beoordeling te
dezen volgt uit het antwoord dat zij gegeven heeft op de conclusie waarin het bestaan van die bezwaren wordt ontkend, zijn beslissing naar recht verantwoordt
om de nietigheid van de beroepen beschikking niet uit te spreken, en, bijgevolg,
de zaak niet aan zich te trekken met toepassing van artikel 215 van het Wetboek
van Strafvordering,;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de bezwaren onvoldoende gemotiveerd zijn, geen deel uitmaakt van de grieven die krachtens de wet
kunnen worden aangevoerd tot staving van het onmiddellijk cassatieberoep tegen
het verwijzingsarrest;
Overwegende dat het middel het arrest daarenboven niet verwijt te beslissen
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dat de stukken van het onderzoeksdossier, met inbegrip van die welke de eisers
op de terechtzitting van de raadkamer hebben neergelegd, een vermelding bevatten die er niet in voorkomt of dat zij een vermelding niet bevatten die er wel in
voorkomt, maar wel dat het geen acht slaat op de feitelijke gegevens die de eisers
daaruit hebben gehaald tot staving van hun verdediging of dat het steunt op andere, verschillende of daarmee strijdige gegevens;
Dat een dergelijke grief geen miskenning van de bewijskracht van de akten bevat;
Overwegende dat, ten slotte, de beschikking van 20 januari 2000 van de raadkamer met name vermeldt dat de bedragen van de jaarlijkse, door de vakbonden
ontvangen welzijnspremies niet zijn doorgestort aan de werknemers voor wie ze
waren bestemd, dat de eisers het recht niet hadden "deze zonder iets te zeggen op
privé-rekeningen te storten en ze te manipuleren om ze te laten renderen en aldus, doorheen de jaren, een oorlogsbuit samen te stellen ten koste van de maatschappij en van de bruggepensioneerden", en dat de argumentatie van de eisers
dat "hen alleen een vertraging in de betaling kan worden aangewreven", niet
overtuigend is, aangezien "de litigieuze bedragen jarenlang bewaard zijn gebleven op privé-rekeningen en pas in allerijl zijn doorgestort na het openen van een
gerechtelijk vooronderzoek naar die bedragen";
Dat de appèlrechters beslissen dat die beschikking het bestaan van voldoende
bezwaren wegens verduistering vaststelt, en, aldus, aan die akte geen uitlegging
geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en de bewijskracht van
die akten derhalve niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
2. Op het cassatieberoep van P.R. :
Overwegende dat er geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met betrekking tot het verwijzingsarrest bestaat;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. P. Cavenaile en F. Minne, Luik.

Nr. 65
2° KAMER - 29 januari 2003

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - OPROEPING VAN DE
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VEROORDEELDE - TERMIJN - NIET-NALEVING - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - OPROEPING VAN DE VEROORDEELDE - TERMIJN - NIET-NALEVING - GEVOLG.
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN VERDEDIGING
- ONTVANKELIJKHEID.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - NIEUW MIDDEL ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het vormvereiste, bepaald in art. 10, §1 Wet 5 maart 1998 betreffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling, volgens hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen
vóór de datum van behandeling van het dossier per aangetekende brief wordt
opgeroepen, is niet substantieel en evenmin voorgeschreven op straffe van nietigheid,
maar strekt ertoe de uitoefening van het recht van verdediging van de veroordeelde te
waarborgen, aangezien de commissie een debat zal voeren over de herroeping,
schorsing of herziening van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling1. (Art. 10, §1 Wet 5
maart 1998; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
3º en 4° Het middel dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging voor het eerst voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk 2. (Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1684.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 19 november 2002 gewezen door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het vormvereiste, dat bedoeld wordt in artikel 10, § 1, van de
wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, volgens
hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen vóór de datum van behandeling
van het dossier per aangetekende brief wordt opgeroepen, niet substantieel is en
evenmin is voorgeschreven op straffe van nietigheid, maar ertoe strekt de uitoefening te waarborgen van het recht van verdediging van de veroordeelde, over
wiens herroeping, schorsing of herziening van voorwaardelijke invrijheidstelling
1 Zie, wat betreft art. 184 Sv., Cass., 21 juni 1983, A.R. 7987, nr. 585.
2 Zie Cass., 3 april 2001, AR. P.99.1131.N, nr. 196 ; 13 feb. 2002, AR. P.01.1513.F, nr. 100; 11 sept.
2002, AR. P.02.0833.F, nr. 440; en 6 nov. 2002, AR. P.02.1394.F, nr. 588.
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de commissie een debat zal voeren;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser is verschenen op de terechtzitting van 12 november
2002 van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en zijn uitleg
is gehoord; dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat
hij zich zou hebben beroepen op "een laattijdige en met de wet strijdige oproeping", waardoor hij "niet over voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt om
een advocaat te raadplegen, inzage in zijn dossier te nemen en zijn verdediging
voor te bereiden";
Overwegende dat het middel, dat voor het eerst voor het Hof de miskenning
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging aanvoert, 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;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Cherchi, Brussel.

Nr. 66
2° KAMER - 29 januari 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) WRAKING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
2º WRAKING - STRAFZAKEN - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Het cassatieberoep van de beklaagde is niet ontvankelijk, wanneer hij het instelt
tegen een arrest van het hof van beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter
van de rechtbank van eerste aanleg verwerpt, aangezien die beslissing geen
eindbeslissing is1. (Art. 416 Sv.; art. 828 Ger.W.)
(N.)

1 Zie Cass., 8 dec. 1998, AR. P.98.1312.F, nr. 512, met concl. adv.-gen. D UBRULLE, in Bull. en Pas.,
1998, I, nr. 512 ; 18 sept. 2002, AR. P.02.0874.F, nr. 459; R. D ECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 958, nr. 2259 ; vgl. Cass., 27 feb. 2002, AR. P.01.1775.F,
nr. 141.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0027.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, burgerlijke kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest de door eiser ingestelde vorderingen tot
wraking verwerpt;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een
geschil inzake bevoegdheid;
Dat het geen betrekking heeft op een beslissing die uitspraak doet met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek en evenmin betrekking
heeft op een beslissing over het beginsel van aansprakelijkheid;
Dat het cassatieberoep, dat is ingesteld vóór de eindbeslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering, voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 67
2° KAMER - 29 januari 2003

1º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - OMVANG - VORDERING VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - GEHECHTE STUKKEN - WEERSLAG - OPDRACHT.
2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN
INBEGREPEN) - MISDRIJF - BEGRIP.
1º De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om het gerechtelijk onderzoek in te stellen,
heeft betrekking op de feiten die het voorwerp uitmaken van de vordering van de
procureur des Konings, en die in die vordering en in de daaraan gehechte stukken vervat
kunnen zijn ; de onderzoeksrechter bij wie die feiten aanhangig zijn gemaakt, kan en
moet een onderzoek instellen naar die feiten en hij moet alle onderzoekshandelingen
bevelen die hij daartoe nodig acht1. (Art. 61, eerste lid Sv.)
1 Zie Cass., 27 juni 1995, A.R. P.93.1058.N, nr. 210; 4 feb. 1997, A.R. P.96.1027.N, nr. 62; 17 juni
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2º De feiten die omschreven worden als "overtredingen van de drugswetgeving", kunnen
m.n. bestaan in het vervoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen en het aanschaffen
onder bezwarende titel of om niet van de drugs zonder voorafgaande toestemming 2. (Art.
2, 2° Drugwet)
(E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0091.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de bevoegdheid van de onderzoeksrechter om het gerechtelijk onderzoek in te stellen, betrekking heeft op de feiten die het voorwerp uitmaken van de vordering van de procureur des Konings, en die in die vordering en
de daaraan gehechte stukken vervat kunnen zijn; dat de onderzoeksrechter bij
wie die feiten aanhangig zijn gemaakt, een onderzoek ernaar kan en moet instellen; dat het aan hem staat alle onderzoekshandelingen te bevelen die hij daartoe
nodig acht;
Overwegende dat uit de rechtspleging, met name uit de vaststellingen van het
bestreden arrest, volgt dat de procureur des Konings te Bergen, bij schriftelijke
vordering van 21 december 2002, de onderzoeksrechter gevorderd heeft een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar de feiten waarvan sprake in de daarbij gevoegde stukken, met betrekking tot de telastlegging van "overtreding van de
drugswetgeving";
Overwegende dat de feiten, die gekwalificeerd worden als "overtreding van de
drugswetgeving", onder meer kunnen bestaan in het vervoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen en het aanschaffen onder bezwarende titel of om niet
van de drugs zonder voorafgaande toestemming;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat uit de lezing van die vordering en
van de daarbij gevoegde processen-verbaal blijkt dat de feiten bestaan in het vervoer van drugs, meer bepaald marihuana; dat de houder van de onwettige producten, L.C., de onderzoeksmagistraat diezelfde dag uitlegde dat zijn gebruikelij1998, A.R. P.98.0656.F, nr. 321 ; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106 en 26 maart 2002, A.R.
P.01.1642.N, nr. 204.
2 Zie Cass., 28 nov. 2001, AR. P.01.1526.F, nr. 651, redenen.
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ke leverancier een zekere 'J.' was; dat laatstgenoemde, J. S., aanvaardde om, tijdens zijn verhoor van 23 december 2002, aan dezelfde magistraat de identiteit
van twee van zijn klanten vrij te geven: L.C., voornoemd, en M.D.; dat M.D.
reeds op 22 december 2002 aan de onderzoekers verklaarde dat zijn leverancier
een zekere 'J.' was, die hem was voorgesteld door een zekere 'S.', die zelf de 'dealer' van 'J.' was; dat hij tijdens datzelfde verhoor ook verschillende inlichtingen
verstrekte over de verblijfplaats en de voertuigen die S. gebruikte; dat de onderzoekers hun politieonderzoeken hebben voortgezet en aldus E. D.S. en verschillende personen uit zijn omgeving, waaronder T. G., hebben kunnen identificeren";
Dat het arrest beslist "dat de onderzoeksrechter, bij wie de zaak in rem aanhangig is gemaakt, alle daders, mededaders en medeplichtigen van dat drugsvervoer
heeft kunnen opsporen, tegen wie er volgens hem ernstige aanwijzingen van
schuld bestaan, zonder zich te moeten houden aan het advies van het openbaar
ministerie; dat de onderzoeken, op grond waarvan E. D. S. en verschillende personen uit zijn omgeving, waaronder T. G., konden worden geïdentificeerd, en die
door de onderzoekers op 24 december 2002 om 12.30 uur per fax zijn medegedeeld aan mevrouw de onderzoeksrechter, in tegenstelling tot wat de inverdenkinggestelde betoogt, geenszins bewijzen dat de magistraat is tussengekomen
voor een ander feit dat bij hem niet aanhangig is gemaakt; dat de op 26 december
2002 ingestelde vordering tot onderzoek, van rechtswege, slechts een bevestiging
is van de oorspronkelijke aanhangigmaking van 21 december 2002";
Overwegende dat het arrest, door op grond van die vaststellingen en overwegingen te beslissen dat het op 26 december 2002 jegens eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel regelmatig is, geen van de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen schendt;
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.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 68
2° KAMER - 29 januari 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - BEGRIP.

268

HOF VAN CASSATIE

29.1.03 - Nr. 68

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN REDENGEVING - GRONDEN VAN VROEGERE BESLISSINGEN - AUTOMATISME.
1º Het arrest miskent het wettelijk begrip ernstige aanwijzing van schuld niet, wanneer het
het ernstige karakter van de aanwijzing waarop het aanhoudingsbevel is gegrond,
beoordeelt in het licht van een soortgelijk gedrag dat de inverdenkinggestelde reeds
eerder heeft vertoond1. (Artt. 16, §5, 21, §5 en 23, 4° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
2º De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de gronden
overnemen van één of meer vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij
vaststellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor
zover dit tot geen enkel automatisme leidt 2. (Artt. 16, §1, 22, vijfde lid en 30, §4 Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0106.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het in werkelijkheid de beoordeling,
in feite, van de appèlrechters bekritiseert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appèlrechters, door de in het middel weergegeven reden,
tegenover eisers conclusie hun andersluidende beoordeling van de gegevens van
de zaak hebben gesteld; dat zij hun beslissing aldus regelmatig met redenen omkleden;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het arrest, voor het overige, het wettelijk begrip van ernstige
aanwijzing van schuld daarenboven niet miskent, wanneer het het ernstige karakter van de aanwijzing waarop het aanhoudingsbevel steunt, beoordeelt in het
licht van een soortgelijk gedrag dat eiser reeds eerder heeft vertoond;
1 Het bestreden arrest was te dezen als volgt met redenen omkleed: "overwegende dat er jegens de
inverdenkinggestelde ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan; dat zijn versie, volgens
welke hij aan geen enkel verkoopsfeit heeft deelgenomen, niet verenigbaar schijnt te zijn met de
omstandigheid dat hij is aangetroffen met bijna 1.500 euro in zijn bezit, voornamelijk in briefjes van
20 en 50 euro ; dat de inverdenkinggestelde daarenboven reeds op 25 oktober 1998 is onderschept op
de autosnelweg Maastricht-Aken-Köln met 7,6 kg hasjiesj in zijn wagen".
2 Cass., 26 jan. 2000, A.R. P.00.0094.F, nr. 70.
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Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel het bestreden arrest verwijt dezelfde redenen systematisch te herhalen, door uitsluitend te verwijzen naar de omstandigheden en
redenen die vermeld worden in het aanhoudingsbevel van 4 juni 2002, en naar de
beslissingen van 6 september, 27 november en 23 december 2002 van de kamer
van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, krachtens de artikelen 16, 22 en 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, moeten nagaan of de ernstige aanwijzingen van schuld
blijven bestaan en melding moeten maken van de feitelijke omstandigheden van
de zaak en van die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die deze hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid;
Overwegende dat die bepalingen niet beletten dat de onderzoeksgerechten die
de voorlopige hechtenis handhaven, de gronden herhalen van een of meerdere
vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij vaststellen dat die gronden
op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt;
Overwegende dat het bestreden arrest zich niet ertoe beperkt te verwijzen naar
de omstandigheden en gronden van het aanhoudingsbevel en van de voormelde
beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling; dat het daarenboven vermeldt dat het onderzoek onverminderd is voortgezet, dat het melding maakt van
een nieuwe verklaring van een mede-inverdenkinggestelde en de aanwijzingen
van schuld aanvult; dat de appèlrechters, bijgevolg, door een beoordeling waaruit
geen enkel automatisme blijkt, hebben kunnen beslissen dat er op het ogenblik
dat het arrest werd gewezen, nog steeds een risico bestond op herhaling en op
onttrekking aan de rechtsvervolging;
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.
29 januari 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Chomé en O. Bastyns, Brussel.
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1° KAMER - 30 januari 2003

1º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) WEDERKERIGE OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN - GEVOLGEN.
2º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - HUUROVEREENKOMST - NIET-UITVOERING
DOOR EEN VAN DE PARTIJEN - GEVOLGEN.
3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - VERBINTENIS OM IETS TE DOEN - VERBINTENIS IETS NIET TE DOEN GEDWONGEN UITVOERING - WIJZE.
4º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - HUUROVEREENKOMST - VERBINTENIS OM
IETS TE DOEN - VERBINTENIS IETS NIET TE DOEN - GEDWONGEN UITVOERLING - WIJZE.
5º VERBINTENIS - VERBINTENIS OM IETS TE DOEN - VERBINTENIS IETS NIET TE
DOEN - GEDWONGEN UITVOERING - WIJZE.
6º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP.
7º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - HUUROVEREENKOMST - RECHTSMISBRUIK NIET-UITVOERING DOOR EEN VAN DE PARTIJEN - VORDERING TOT UITVOERING IN NATURA.
1º en 2° De partij bij een wederkerige overeenkomst ten aanzien van wie de verbintenis
niet is uitgevoerd, kan ofwel zijn schuldenaar dwingen de overeenkomst uit te voeren als
zulks mogelijk is, ofwel de ontbinding ervan vorderen, met betaling van
schadevergoeding; die keuze kan hem noch door de rechter noch door de schuldenaar
worden opgelegd1. (Art. 1184, tweede lid B.W.)
3º, 4° en 5° De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel
van de verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer
die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het
gelijkwaardige geschieden2. (Artt. 1142, 1143 en 1144 B.W.)
6º en 7° Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder
redelijk en toereikend belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen
moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak3. (Art. 1134,
derde lid B.W.)
(H. T. CENTRE SOCIALISTE D'EDUCATION PERMANENTE v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0632.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 mei 2000 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
1 Cass. 22 mei 1981, A.R. 2967, nr. 548; 13 dec. 1985, A.R. 4667, nr. 259; 15 april 1994, A.R. 8191,
nr. 181.
2 Cass. 14 april 1994, A.R. C.93.0161.F, nr. 179.
3 Cass. 17 mei 2002, A.R. C.01.0101.F, nr. 302.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert vier middelen aan.
Het eerste en het tweede daarvan zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1142, 1144, 1728, 1760 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1138, 2° en 3°, alsook het beschikkingsbeginsel waarvan die tekst toepassing maakt, en 1385 bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 12 van de Grondwet;
- artikel 5 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden;
- de artikelen 1 en 3, § 5, van afdeling 2, boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek, afdeling genaamd "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", in dat wetboek ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur.
Aangevochten beslissingen
Hoewel eiseres altijd gevorderd heeft dat verweerster de litigieuze huurovereenkomst
uitvoert en inzonderheid de huur betaalt die ingevolge die huurovereenkomst verschuldigd
is, zegt het vonnis voor recht dat de huurovereenkomst op 31 maart 1999 ten einde liep
doordat zij, door verweersters schuld is ontbonden, en zegt het dat haar aanbod om
109.248 BEF vergoeding te betalen die ingehouden moet worden op verweersters huurwaarborg voldoende is, zulks, op grond:
"dat (verweerster), om de handhaving van de bewuste huurovereen-komst te betwisten,
zich beroept op artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek in zoverre het vermeldt dat 'de
partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd' slechts de keus heeft 'om de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren' 'wanneer de uitvoering mogelijk is' zonder
afbreuk te doen aan de eventuele mogelijkheid om ze door een derde op kosten van de
schuldenaar te doen uitvoeren (artikel 1144 van het Burgerlijk Wetboek);
dat er immers zelden geen volledig gevolg gegeven wordt, door middel van schadevergoeding, overdracht of wederverhuring, aan een onrechtmatige opzegging door een huurder die het gehuurde goed verlaat, aangezien de verhuurder meestal enkel de vergoeding
van zijn schade beoogt, met of zonder ontbinding, om, ten minste door bij equivalent het
genot van de voordelen te krijgen die hij terecht van de bewuste huurovereenkomst kon
verwachten;
dat er, in bepaalde gevallen toch een geschil ontstaat tijdens hetwelk het gehuurde goed
door de twee betrokken partijen opzettelijk wordt verlaten met een weigering om de sleutels terug te geven, waarbij de verhuurder de huurovereenkomst tot op de overeengekomen einddatum wil laten voortgaan, en de huurder rechtsmisbruik aanvoert, zodat er tot
het einde van gerechtelijke procedure een belangrijk aanslepend verlies ontstaat, dat maar
blijft toenemen omdat het betrokken pand voor niemand iets opbrengt;
dat er in dat verband weliswaar, volgens een vaste rechtspraak en rechtsleer, moet worden aangenomen dat noch een eenzijdige en onrechtmatige opzegging door de verhuurder,
noch de overweging dat de uitvoering van de huurovereenkomst de verhuurder aanzienlijk
zou benadelen, de mogelijkheid bieden een ontbinding van die huur uit te spreken, daar
die slechts kan plaatsvinden op verzoek van de medecontractant die door een contractuele
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tekortkoming is benadeeld en niet op verzoek van of door louter toedoen van degene die
is tekortgekomen;
dat evenwel dient opgemerkt dat (verweerster) in deze zaak in hoofdzaak aanvoert dat
de opzegging, die zij gedaan en uitgevoerd heeft, ook al is ze onrechtmatig, op zodanige
wijze een einde heeft gemaakt aan de huurovereenkomst dat zij niet langer uitgevoerd kan
worden, hetgeen moet worden beoordeeld worden op grond van de exceptie van artikel
1184 van het Burgerlijk Wetboek die degene die door een contractuele tekortkoming is
benadeeld, slechts een keuze biedt 'wanneer de uitvoering mogelijk is', en hetgeen aldus
de huidige zaak onderscheidt van het geschil tussen partijen over de voorzetting van een
huurovereenkomst nadat de huurder het goed verlaten heeft, in een debat waarin het geschil beperkt is tot de houder van dat keuzerecht en het eventuele misbruik ervan (hetgeen
hier, slechts ondergeschikt, in het debat is), zonder betwisting van de keuzemogelijkheid
waarin artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek voorziet;;
dat in dat verband uit de uitgebreide rechtspraak over de toepassing van voornoemd artikel 1184 en die aanneemt dat alleen de verhuurder de in dat artikel bedoelde keuze heeft
wanneer de huurder het goed op onrechtmatige wijze verlaat, binnen de perken van
rechtsmisbruik, niet noodzakelijk kan worden afgeleid dat de uitvoering van een huurovereenkomst in een dergelijk geval mogelijk blijft, hetgeen betwist kan worden, aangezien het een essentiële voorwaarde voor de toepassing van die bepaling betreft;
dat in rechte, naast de uitdrukkelijke vermelding van het artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek dat slechts een gedwongen uitvoering toestaat "wanneer (zij) mogelijk is', moet
worden herinnerd aan de algemene regel van artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk 'iedere verbintenis om iets te doen of iets niet te doen wordt opgelost in
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt', hetgeen, zonder afbreuk te doen aan excepties in feite en in rechte op grond waarvan een gedwongen uitvoering in natura of bij equivalent mogelijk is, in beginsel erop neerkomt dat een gedwongen
uitvoering van een verbintenis om iets te doen onmogelijk is;
dat er in dat verband, overeenkomstig een oud, maar nog steeds relevant arrest van het
Hof van Cassatie, in verband met een verbintenis om iets te doen, erop moet gewezen
worden 'que le code distingue entre le cas où la prestation promise ne saurait être accomplie que grâce à la libre volonté du débiteur, et le cas où prestation peut être accomplie par
un tiers; que le code n'impose au juge de prononcer une contrainte, et encore indirecte,
que dans cette dernière éventualité (article 1144 du Code civil); d'où il suit que quand la
prestation personnelle est devenue impossible ... l'obligation ... de prester le fait promis
vient à cesser et ne doit plus faire l'objet d'une contrainte judiciaire ... Le juge n'a pas à rechercher les origines de cette impossibilité, ni à en déterminer le caractère absolu ou relatif; dès lors que sa réalité se trouve constatée, fût-elle due au fait du débiteur, elle entraîne,
sauf le cas de force majeure, la substitution des dommages et intérêts à l'obligation désormais privée d'efficacité' (cass. 28 april 1922, Pas 1922, I, 255);
dat hieruit volgt, dat in het geval van een verbintenis om iets te doen, die bij niet-nakoming ervan wordt opgelost in schadevergoeding (artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek), 'geen dwang op de persoon van de schuldenaar mag worden uitgeoefend ';
dat, evenzeer, wanneer de uitvoering van een overeenkomst materieel onmogelijk is, de
keuze van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, enkel de mogelijkheid openlaat om de
ontbinding van die overeenkomst te verkrijgen ten nadele van de degene die de verbintenis niet nakomt, met schadevergoeding aangezien het alternatief van voornoemd artikel
1184 de mogelijkheid 'om de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren',
slechts biedt 'wanneer de uitvoering mogelijk is';
dat de eenzijdige en onrechtmatige wilsuiting van een medecontractant bijgevolg geen
uitwerking heeft alleen maar omdat zij eenzijdig en onrechtmatig is of omdat zij strijdig is
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met de overeenkomst die de partijen tot wet strekt;
dat een arrest van het Hof (van Cassatie) aldus uitwerking heeft verleend van een eenzijdige verbreking door de verhuurders die 'uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven zelf
een einde te willen stellen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst" zelfs zonder enig
ander materieel feit van wanuitvoering;
dat in de bovenstaande omstandigheden moet worden uitgemaakt of, in het geval van
een betwiste eenzijdige en onrechtmatige beëindiging van een huurovereenkomst, de gedwongen uitvoering van die huurovereenkomst in feite mogelijke blijft;
dat dienaangaande erop moet worden gewezen dat de huurder, overeenkomstig artikel
1728 van het Burgerlijk Wetboek twee essentiële verplichtingen heeft, namelijk: 'het goed
te gebruiken als een goed huisvader, en volgens de bestemming welke bij het huurcontract
daaraan gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent,
naar gelang van de omstandigheden vermoed wordt', en 'de huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen';
dat wanneer de gedwongen uitvoering van die tweede verplichting, namelijk de betaling van de huurprijs, mogelijk is, er daarentegen moet opgemerkt worden dat de individuele vrijheid die wordt gewaarborgd door zowel door artikel 12 van de Grondwet als
door artikel 5 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, uitsluit dat een huurder, desnoods met een dwangsom, verplicht kan worden tegen zijn wil een pand te betrekken;
dat met toepassing van artikel 1144 van het Burgerlijk Wetboek een dergelijk persoonlijk gebruik evenmin door een derde in de plaats van een schuldenaar-huurder kan worden
uitgevoerd; (...)
dat, in feite, wanneer de huurder het goed verlaten heeft, vastgesteld kan worden dat
een huurovereenkomst 'louter fictief' is, dat de huurder ze beëindigd heeft en dat de verhuurder 'in de onmogelijkheid is gebracht het vreedzaam genot van het goed te garanderen';
dat er geoordeeld moet worden dat een verhuurder, die te maken krijgt met een mogelijk onrechtmatige opzegging en een definitief vertrek van zijn huurder, zonder fout te begaan de verhuurde goederen weer in gebruik mag nemen en zonder gerechtelijke ontbinding vrij erover kan beschikken;
dat er in dat verband niet kan worden beweerd dat de verhuurder, nadat een huurder de
gehuurde goederen verlaten heeft, het genot van de huur blijft verlenen alleen maar omdat
hij het verhuurde goed niet binnentreedt, louter omdat hij die beslissing volledig vrij heeft
genomen, wat echter niet wegneemt dat hij opnieuw de vrije beschikking over het goed
heeft gekregen en dat hij het recht heeft ervan gebruik te maken zoals hij dat wil;
dat het Hof (van Cassatie), impliciet maar zeker, reeds geoordeeld heeft dat wanneer de
huurder de gehuurde goederen verlaten heeft, nadat hij had laten weten aan de huurovereenkomst te verzaken, een gevorderde ontbinding, ook zonder instemming van de verhuurder, kan worden uitgesproken met uitwerking vóór de overeengekomen vervaldag,
omdat er geen prestaties geleverd zijn nadat het goed, zelfs op eenzijdige en onrechtmatige wijze, verlaten werd;
dat aldus de loutere vaststelling dat een huurder op onrechtmatige wijze het gehuurde
goed verlaten heeft vóór de overeengekomen vervaldatum, niet voldoende is om, in geval
van een gevorderde ontbinding, te beweren dat de huurovereenkomst in feite is blijven bestaan tot het vonnis dat die ontbinding uitspreekt;
dat, op grond van de bovenstaande redenen, geoordeeld moet worden dat (verweerster)
in feite, omdat zij onmogelijk ertoe gedwongen kon worden het gebruik van het bewuste
goed te verzekeren of het opnieuw te betrekken, hier terecht van oordeel is dat het voort-
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zetten van de kwestieuze huurovereenkomst louter fictief zou zijn, aangezien zij het goed
daadwerkelijk verlaten heeft en die huurovereenkomst, in werkelijkheid, beëindigd
is,waarbij de nakoming ervan niet langer kan worden opgelegd, noch in natura, noch bij
equivalent;
dat, wanneer de gedwongen uitvoering van een verbintenis aldus onmogelijk is, de weigering van de vrijwillige uitvoering ervan door de schuldenaar, overeenkomstig voornoemd artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek in schadevergoeding wordt opgelost;
dat dienaangaande, inzake huur, een huurder zijn verhuurder weliswaar ertoe kan dwingen het overeengekomen gebruik van de gehuurde goederen voort te zetten, maar dat
moet worden vastgesteld dat de verhuurder, daarentegen, zijn huurder niet ertoe kan dwingen de verhuurde goederen te betrekken zoals is overeengekomen;
dat, in die omstandigheden, de verhuurder, in geval van eenzijdige beëindiging van een
huurovereenkomst door de huurder, vóór de in onderlinge overeenstemming vastgestelde
vervaldag, noch in feite, noch in rechte, een vermeende voortzetting van die huurovereenkomst kan opleggen louter door zijn weigering de verbreking te aanvaarden door de huurder die het goed definitief verlaat, en, zelfs onrechtmatig, weigert de uitvoering van de
huurovereenkomst voort te zetten;
dat het feit dat een huurder niet ertoe kan worden gedwongen een huurovereenkomst uit
te voeren dus tot gevolg heeft dat hem niet kan worden belet ze, in feite en in rechte, eenzijdig te beëindigen, ook al is de beëindiging ervan onrechtmatig; (...)
dat ook erop gewezen kan worden dat de wetgever voor de meeste huurovereenkomsten
voor het hoofdverblijf van de huurder regels van opzegging en vergoeding heeft opgesteld
die de huurder de mogelijkheid bieden de huurovereenkomst 'te allen tijde' te beëindigen';
dat artikel 1760 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid
van een eenzijdige onrechtmatige beëindiging door de huurder, waarbij het de in gebreke
blijvende medecontractant 'verplicht de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor wederverhuring nodig is, onverminderd de vergoeding van de schade die door het wangebruik mocht zijn veroorzaakt';
dat die bepaling van het Burgerlijk Wetboek zowel doelt op de mogelijkheid van een
feitelijke eenzijdige beëindiging, die een einde maakt aan een lopend contract met opeenvolgende prestaties, als op de verplichting voor de in gebreke blijvende huurder om de
verhuurder te vergoeden;
dat, in de bovenstaande omstandigheden, moet worden geoordeeld dat (eiseres), die te
maken kreeg met een eenzijdige beëindiging en een verlating van het goed door haar
huurder, tevergeefs hun huurovereenkomst wil handhaven, doordat zij weigert de sleutels
in ontvangst te nemen, de tellers over te nemen en enige uittredende plaatsbeschrijving op
te maken, in rechte noch in feite het vermeende effect heeft, namelijk dat die huurovereenkomst, waarvan de handhaving onmogelijk is geworden, blijft voortbestaan, maar in
werkelijkheid, voor die verhuurster, een daad van vrij beheer van haar eigen goed vormt
waarvan zij de gevolgen zelf moet dragen;
dat, tenzij de huurder een lastgeving heeft ontvangen en daarmee heeft ingestemd, of de
partijen enige andere overeenkomst hebben gesloten, de verhuurster evenmin het einde
van de huurovereenkomst mag doen afhangen van de verplichting dat de in gebreke blijvende huurder een vervangende huurder moet vinden terwijl hij niet de hoedanigheid
heeft om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten;
dat, in casu (eiseres) bijgevolg ten onrechte staande houdt dat de kwestieuze huurovereenkomst voortduurt tot de in 2001 vastgestelde vervaldag, ook al is zij eenzijdig door de
huurder beëindigd en heeft hij het goed op 31 maart 1999 volledig verlaten;
dat, in dit geval, die huurovereenkomst, in feite en in rechte, werd beëindigd door de
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eenzijdige ontbinding door (verweerster) op 31 maart 1999".
Grieven
(...)
1.3. Derde onderdeel
Artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek geeft de schuldeiser van een nietuitgevoerde verbintenis de keus om de overeenkomst te doen uitvoeren of om ze te laten
ontbinden; die keus bestaat slechts voor de schuldeiser alleen en ze kan niet door de
schuldenaar worden opgelegd, evenmin als door de rechter trouwens; bijgevolg kan de
schuldeiser de gedwongen uitvoering van de overeenkomst vorderen, tenzij de uitvoering
onmogelijk is.
De uitvoering in natura van een verbintenis is de regel, zelfs voor verbintenissen om
iets te doen, niettegenstaande de bewoordingen van artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek; wellicht kan die uitvoering niet leiden tot fysieke dwang op de persoon van de
schuldenaar, behoudens uitzonderingen, maar de hoven en de rechtbanken kunnen de in
gebreke blijvende schuldenaars veroordelen tot uitvoering in natura van hun verbintenissen om iets te doen, onder meer door het opleggen van een dwangsom.
Bijgevolg kan de huurder de verbintenissen uit een huurovereenkomst, ook al gaat het
om verbintenissen om iets te doen, perfect in natura uitvoeren en kan de rechter hem daartoe veroordelen, eventueel met een dwangsom; een dergelijke veroordeling houdt geen
enkel geweld jegens de persoon van de schuldenaar in, noch een onwettige aantasting van
zijn individuele vrijheid.
Anderzijds heeft het loutere feit dat een huurder verklaart dat hij zijn huurovereenkomst, zoals hier, om verschillende persoonlijke redenen weigert voor te zetten, niet tot
gevolg dat de uitvoering in natura van de verbintenissen van de huurder daardoor onmogelijk wordt.
Bijgevolg schendt het bestreden vonnis de artikelen 1184, inzonderheid 1184, tweede
lid, 1134, eerste en tweede lid, 1135, 1142 van het Burgerlijk Wetboek, 12 van de Grondwet, 5 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, doordat het eiseres het recht ontzegt om de in artikel 1184, tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde keus uit te oefenen, op grond dat een gedwongen uitvoering
in natura van de litigieuze huurovereenkomst onmogelijk zou zijn en daarbij steunt op de
in het middel aangewezen bepalingen en de in gebreke blijvende huurder toestaat om, wegens verschillende persoonlijke redenen, zelf de huurovereenkomst vóór de afgesproken
vervaldatum te beëindigen.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, eerste lid, 1135 en 1184, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat niemand misbruik mag maken van zijn recht, dat met
name, inzake overeenkomsten, neergelegd is in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en laatstgenoemde bepaling.
Aangevochten beslissingen
Ook al stelt het (bestreden) vonnis vast dat de litigieuze huurovereenkomst een looptijd
van negen jaar had en pas op 31 januari 2001 zou aflopen, en dat verweerster op onrechtmatige wijze opzegging had gegeven, toch zegt het voor recht dat de huurovereenkomst
beëindigd werd op 31 maart 1999, dat is het tijdstip waarop verweerster het goed verlaten
heeft ten gevolge van de onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst, en instemt met
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verweersters aanbod om 109.248 BEF vergoeding te betalen die ingehouden moet worden
op de huurwaarborg, waardoor het eiseres, die de uitvoering van de huurovereenkomst tot
haar vervaldag vorderde, de keuzemogelijkheid ontzegt waarin artikel 1184, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek voorziet, zulks op grond:
"dat ten overvloede erop kan worden gewezen dat, in de praktijk, zelfs als die onmogelijkheid niet aangevoerd of erkend wordt, de theorie van het misbruik van recht ruim
wordt toegepast, zodanig dat in een soortgelijk geval, los van het feit dat de gedraging van
de verhuurders 'even' onrechtmatig was in verhouding tot de redelijke voorstellen en van
het feit dat er een wanverhouding was tussen het voordeel dat zij haalden uit de voortzetting van de huurovereenkomst en de nadelen die de huurder daardoor zou ondervinden,
het Hof van Cassatie aangenomen heeft dat 'het feit dat de verhuurders zich onbepaald
wilden beroepen op een louter fictieve overeenkomst ... misbruik van recht blijkt' wanneer
de huurder de bewoning van een pand op onrechtmatige wijze had beëindigd bij het verstrijken van de eerste drie jaar van de negenjarige huurovereenkomst".
Grieven
Hoewel het beginsel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten, dat
neergelegd is in artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, een contractpartij
verbiedt misbruik te maken van de rechten die zij krachtens dat contract heeft, dient de
rechter in concreto vast te stellen welke gegevens het bestaan van een dergelijk misbruik
rechtvaardigen.
De bodemrechter heeft alleen verwezen naar een zogenaamd soortgelijk geval en algemene overwegingen geuit, maar vermeldt geen enkel gegeven op grond waarvan het Hof,
in het licht van de specifieke omstandigheden van de zaak, die zogenaamde overeenstemming zou kunnen toetsen. Hij heeft evenmin de gegevens vermeld die in concreto verantwoorden dat eiseres, in de omstandigheden van de zaak, misbruik zou hebben gemaakt
van het recht dat artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek haar had verleend.
Het loutere feit dat een partij, die te maken krijgt met de niet-uitvoering van een contract door de andere partij, van die andere partij de uitvoering van de overeenkomst eist,
vormt geen misbruik van recht; artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek biedt
de schuldeiser van de niet nagekomen verbintenis immers uitdrukkelijk de vrijheid te kiezen voor de uitvoering van de overeenkomst veeleer dan voor de ontbinding ervan; het
loutere feit te kiezen voor de handhaving van de huurovereenkomst, ook al zou zij fictief
zijn, levert in se geen misbruik van recht op.
Misbruik van recht vereist dat wordt vastgesteld:
- ofwel dat het recht louter met de bedoeling de andere partij schade te berokkenen
wordt uitgeoefend;
- ofwel dat het recht zonder gewettigd belang of reden wordt uitgeoefend en aldus aan
de andere, in dit geval de medecontractant, een nadeel toebrengt dat vermeden had kunnen worden;
- ofwel dat het recht wordt uitgeoefend terwijl het voordeel dat men eruit haalt buiten
alle verhouding staat tot het nadeel dat men de medecontractant toebrengt;
- ofwel dat de houder van het recht, tussen verscheidene wijzen om een recht uit te oefenen, de voor anderen meest nadelige wijze kiest, zonder dat hij die keuze door een toereikend belang verantwoordt.
Geen enkele overweging van het bestreden vonnis stelt vast dat het recht van eiseres, in
de concrete omstandigheden van de zaak, op een van die verschillende manieren zou zijn
uitgeoefend.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis het bestaan van een misbruik van recht niet heeft
kunnen afleiden uit de vaststelling alleen dat eiseres de uitvoering van een louter fictieve
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huurovereenkomst nastreefde, die door de onrechtmatige ontbinding ervan, op 31 maart
1999 was beëindigd.
Aldus heeft het de onderstaande bepalingen geschonden:
- artikel 1184 en inzonderheid artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek,
door de partij jegens wie de verbintenis niet is nagekomen, (het recht) te ontzeggen de uitvoering van de overeenkomst te vorderen,
- artikel 1134, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, door de verbindende
kracht van de regelmatig tussen de partijen gesloten overeenkomst te miskennen evenals
de regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten en het begrip misbruik
van recht.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bij een wederkerig contract de partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, de keus heeft om ofwel haar schuldenaar te noodzaken de overeenkomst
uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de
overeenkomst te vorderen met schadevergoeding; dat die keuze haar noch door
de rechter noch door de schuldenaar kan worden opgelegd;
Overwegende dat de uitvoering in natura de normale wijze van gedwongen uitvoering is zowel van de verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te
doen; dat alleen wanneer die uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is
moet de uitvoering bij equivalent geschieden.
Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat eiseres "de ontbinding (van
de huurovereenkomst) niet vordert (...) maar bij wege van een tegenvordering de
gedwongen uitvoering ervan vordert door betaling van de vervallen en te vervallen huurgelden te vragen (...)tot de overeengekomen vervaldatum van 31 januari
2001" en "dat niet wordt betwist dat (verweersters) opzegging voortijdig en onrechtmatig is";
Dat het bestreden vonnis eiseres het recht ontzegt om gebruik te maken van de
in voornoemd artikel 1184, tweede lid, bedoelde keuzemogelijkheid omdat de
uitvoering in natura onmogelijk zou zijn op grond "dat (de huurder), volgens artikel 1728 van het Burgerlijk Wetboek, twee essentiële verplichtingen heeft, namelijk: 'het gehuurde goed te gebruiken als een goed huisvader, en volgens de
bestemming welke bij het huurcontract daaraan gegeven is, of volgens die welke,
bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naar gelang van de omstandigheden
vermoed wordt', en 'de huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen'; dat de gedwongen uitvoering van die tweede verplichting, namelijk de betaling van de
huurprijs, weliswaar mogelijk is, maar er daarentegen opgemerkt moet worden
dat de individuele vrijheid (...) uitsluit dat een huurder, desnoods met een dwangsom, verplicht kan worden tegen zijn wil een pand te betrekken (...); dat geoordeeld moet worden dat (verweerster) in feite, omdat zij onmogelijk ertoe gedwongen kon worden het gebruik van het bewuste goed te verzekeren of het opnieuw te betrekken, hier terecht van oordeel is dat het voortzetten van de kwestieuze huurovereenkomst louter fictief zou zijn, aangezien zij het goed daadwerke-
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lijk verlaten heeft en die huurovereenkomst, in werkelijkheid, beëindigd is, waarbij de nakoming ervan niet langer kan worden opgelegd, noch in natura, noch
door het gelijkwaardige";
Dat het bestreden vonnis, door aldus oordelen, de in het middel aangewezen
wettelijke bepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht
zonder redelijk en voldoende belang wordt uitgeoefend; dat de rechter, bij het
beoordelen van de voorhanden zijnde belangen van de partijen, rekening moet
houden met alle omstandigheden van de zaak;
Overwegende dat de appèlrechters, op grond van de vermeldingen van het bestreden vonnis die in het middel zijn weergegeven, niet wettig hebben kunnen
beslissen dat eiseres rechtsmisbruik had begaan door de uitvoering in natura te
vorderen van de litigieuze huurovereenkomst;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
30 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Draps.

Nr. 70
1° KAMER - 30 januari 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.
Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; uit het heel
uitzonderlijk gebruik van een weg kan, in die mate, niet worden afgeleid dat die weg een
abnormaal kenmerk vertoonde omdat hij de stabilisator van een boorvoertuig niet kon
dragen; het gebrek van de zaak moet immers beoordeeld worden bij een gewoon gebruik
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van de zaak en niet in de context van een volstrekt uitzonderlijk gebruik of een gebruik
dat de ontwerper van de zaak bijna niet kon voorzien1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
(ENTREPRISES MICHEL MOORS B.V.B.A. T. AXA ROYALE BELGE N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0726.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verwerpt de rechtsvordering van eiseres op grond dat de bodem
van de dreef waar het schadegeval zich heeft voorgedaan geen gebrek vertoonde. Het beslist aldus op alle gronden en die van de eerste rechter waarnaar het verwijst en die hier
geacht worden volledig weergegeven te zijn.
Grieven
Een zaak vertoont een gebrek waarvoor de bewaarder aansprakelijk is op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het abnormaal karakter van een zaak kan enkel worden beoordeeld door ze te vergelijken met zaken van dezelfde aard of dezelfde soort waardoor kan worden uitgemaakt aan
welke eisen de zaak volgens de verwachtingen van het slachtoffer normaal moest voldoen, en niet door te verwijzen naar het gebruik waarvoor die zaak bestemd is door degene die ze heeft ontworpen of vervaardigd.
Het bestreden arrest beslist dat "de enkele omstandigheid dat er onder een weg waarop
steenlaag ligt een waterleiding loopt op zich geen voldoende reden is om te stellen dat die
weg een abnormaal kenmerk vertoont; dat de litigieuze weg te dezen gemakkelijk kon
worden bereden door alle soorten voertuigen die a priori nuttig kunnen zijn voor een
woonhuis, zoals vrachtwagens met stookolie die een grote tonnenmaat hebben; (...) dat het
ongeval zich voordeed toen de aangestelde van (eiseres) de stabilisatoren oppompte en dat
het gewicht van de vrachtwagen enkel nog rustte op die toestellen of op een oppervlak dat
bijzonder klein was in verhouding tot het gewicht van het tuig; dat de wijze waarop (eiseres gebruik maakte van de weg aldus heel uitzonderlijk was en, in zoverre, de conclusie
niet kan wettigen dat de weg een abnormaal kenmerk vertoonde omdat hij de druk van
een stabilisator van een boorvoertuig niet kon dragen; (...) dat het gebrek van de zaak aldus moet worden beoordeeld bij een gewoon gebruik van de zaak en niet in de context
van een volstrekt uitzonderlijk gebruik of een gebruik dat de ontwerper van die zaak bijna
niet kon voorzien, wat te dezen het geval is". Het leidt aldus het ontbreken van een abnor1 Zie Cass. 12 april 2002, A.R. C.01.0310.N, nr. 226.
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maal kenmerk van de litigieuze weg niet af uit de vergelijking met de kenmerken die eenieder van een weg van dezelfde aard of soort kan verwachten, maar uit de vergelijking van
de kenmerken ervan met de mogelijkheden waarvoor de weg volgens de bouwer kan worden gebruikt.Het is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat een zaak gebrekkig is wanneer ze een abnormaal kenmerk
vertoont waardoor ze in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de litigieuze weg gemakkelijk kon
worden bereden door alle voertuigen die a priori nuttig konden zijn voor een
woonhuis, zoals vrachtwagens met stookolie die een grote tonnenmaat hebben;
dat de vrachtwagen van [eiseres] trouwens moeiteloos ter plaatse is geraakt; dat
het ongeval zich voordeed toen de aangestelde van [eiseres] de stabilisatoren oppompte en het gewicht van de vrachtwagen enkel nog rustte op die toestellen of
op een oppervlak dat bijzonder klein was in verhouding tot het gewicht van het
tuig; dat aldus de wijze waarop [eiseres] van de weg gebruik maakte heel uitzonderlijk was";
Dat het hof van beroep op grond van die vaststellingen wettig heeft kunnen beslissen dat "[voornoemd] gebruik van de weg [...] in zoverre de conclusie niet
kan wettigen dat de weg een abnormaal kenmerk vertoonde omdat hij de druk
van een stabilisator van een vrachtwagen niet kon dragen[...], daar het gebrek
van de zaak [moet] worden beoordeeld bij een gewoon gebruik van de zaak en
niet in de context van een volstrekt uitzonderlijk gebruik of een gebruik dat de
ontwerper van die zaak bijna niet kon voorzien, wat te dezen het geval is";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
30 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 71
1° KAMER - 30 januari 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.
Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; het feit dat op een
wassende rivier talrijke stukken hout meegevoerd worden, is geen abnormaal kenmerk
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van die rivier1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
(C. T. WAALS GEWEST – Min. van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0044.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt vast dat eiser vorderde dat verweerster zou worden veroordeeld om hem
de averij te vergoeden die zijn boot "Edelweiss" op 23 december 1991 op de Samber te
Châtelet heeft opgelopen, dat " de schroef aan de bakboordzijde en een cardan van zijn
boot schade opliepen toen hij de motor startte, en de oorzaak van die schade een stuk hout
bleek te zijn dat op de Samber dreef en de schroef plotseling blokkeerde, dat (eiser) bijgevolg(verweerster) aansprakelijk achtte op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek";
Het arrest wijst de op die wetsbepaling gegronde vordering van eiser af op de volgende
gronden :
"Overwegende dat het niet wordt betwist dat de Samber de dag van de feiten sterk gezwollen was;
dat een rivier, zelfs al is ze bevaarbaar gemaakt, in tegenstelling tot een kanaal, niet van
bij de aanvang is aangelegd voor de scheepvaart en niet ontworpen is om de veiligheid ervan te verzekeren;
Overwegende dat de omstandigheid dat er op het water vele stukken hout drijven geen
abnormaal kenmerk is van een gezwollen rivier, evenmin als de gladheid van een besneeuwde weg dat is;
Dat het bewijs van het gebrek niet is geleverd".
Grieven
Eiser achtte de Nationale Dienst voor de Scheepvaart waartegen hij zijn rechtsvordering had ingesteld aansprakelijk op grond dat die dienst bewaarder is van de bevaarbare
weg; verweerster heeft het geding hervat tegen de Nationale Dienst voor de Scheepvaart
in de rechten en verplichtingen waarvan zij is getreden.
De bewaarder van een gebrekkige zaak is aansprakelijk voor de door derden geleden
schade die het gevolg is van dat gebrek.
1 Zie Cass. 12 april 2002, A.R. C.01.0310.N, nr. 226.
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De omstandigheid dat er op een rivier die "bevaarbaar is gemaakt" - dus opengesteld is
voor de scheepvaart - "vele stukken hout drijven" vormt op zich een gebrek van die rivier,
daar de scheepvaart erdoor belemmerd en in gevaar gebracht wordt.
Het doet niet terzake of die feitelijke toestand het gevolg is van het wassende water van
de rivier, daar de oorzaak van het gebrek, zelfs al bestaat ze buiten de wil om van de bewaarder van de zaak, hem niet ontslaat van zijn aansprakelijkheid.
Door op de weergegeven gronden de vordering van eiser tot veroordeling van verweerster te verwerpen, miskent het arrest het begrip gebrek van de zaak in de zin van voormelde wetsbepaling en schendt het die bepaling.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat een zaak door een gebrek is aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de schroef aan de bakboordzijde en
een cardan [van] de boot [van eiser] schade opliepen toen eiser de motor startte,
[dat] de oorzaak van die schade blijkbaar een stuk hout [is] dat op de Samber
dreef en de schroef plotseling blokkeerde" en "dat niet wordt betwist dat de Samber op de dag van de feiten sterk gezwollen was";
Dat het hof van beroep op grond van die vaststellingen wettig heeft kunnen beslissen dat "de omstandigheid dat er op het water vele stukken hout drijven geen
abnormaal kenmerk is van een gezwollen rivier" en dat, derhalve, "het bewijs
van het gebrek niet [was] geleverd";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
30 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 72
1° KAMER - 30 januari 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP.
Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; het feit dat de

Nr. 72 - 30.1.03

HOF VAN CASSATIE

283

litigieuze trap geen trapleuning heeft waaraan men zich kan vasthouden om zijn
evenwicht te behouden of het te hervinden is een abnormaal kenmerk 1. (Art. 1384, eerste
lid B.W.)
(M. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0065.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 mei 2000 door het Hof
van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, hoewel het niet vaststelt dat de val van de eerste verweerster te
wijten is aan het ongewoon gedrag van de litigieuze treden, beslist toch dat die treden
door een gebrek zijn aangetast en veroordeelt bijgevolg de eisers om de verweerders te
vergoeden voor de schade die zij ten gevolge van die val hebben geleden, zulks op grond :
"dat het gebrek van de zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, een abnormaal kenmerk van de zaak is waardoor het, in bepaalde omstandigheden, schade kan veroorzaken;
dat het feit dat de trap geen trapleuning heeft waaraan de gebruikers zich kunnen vasthouden om hun evenwicht te behouden of het te hervinden, wel degelijk een abnormaal
kenmerk was in de zin van die wetsbepalingen;
dat de omstandigheid dat het zichtbaar was dat er geen leuning voorhanden was, niet
wegneemt dat de litigieuze trap een gebrek blijft vertonen, aangezien niet bewezen is dat
het slachtoffer ondanks dat zichtbaar gebrek zich verkeerd, onvoorzichtig of onaangepast
heeft gedragen;
dat (verweersters) val en de schadelijke gevolgen ervan louter te wijten zijn aan het feit
dat er geen leuning was waaraan zij zich had kunnen vasthouden om haar evenwicht te
hervinden toen zij een pas achteruit zette".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Een zaak is pas door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Er moet dus aan drie voorwaarden zijn voldaan opdat een zaak gebrekkig kan zijn, namelijk een anomalie, een mogelijk gevaar en een verband tussen de anomalie en het gevaar.
1 Zie Cass. 12 april 2002, A.R. C.01.0310.N, nr. 226.
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Daaruit volgt dat alleen het feit dat een zaak mogelijk gevaarlijk kan zijn, niet volstaat
om van een gebrekkige zaak te gewagen.
Die zaak moet bovendien een abnormaal kenmerk vertonen.
Uit de totstandkoming van schade alleen kan geen anomalie worden afgeleid.
Zij moet worden vastgesteld op grond van een feitelijke vergelijking tussen de gelaakte
zaak en andere soortgelijke zaken; uit die vergelijking moet blijken dat de gelaakte zaak
een andere gedraging dan de overige zaken heeft gehad, ofwel dat een normaal gebruik
ervan niet mogelijk is, ofwel dat haar kenmerken verschillend zijn.
Zonder die concrete vergelijking te maken, ook al was het impliciet, kan niet worden
beslist dat een zaak gebrekkig is.
Het bestreden arrest maakt die vergelijking niet.
Het stelt niet vast dat de litigieuze treden een abnormaal gedrag vertoonden.
Het gaat niet na of het feit dat de litigieuze treden geen leuning hebben ze onderscheidt
van de treden die toegang verlenen tot andere toiletwagens van hetzelfde type.
Het stelt evenmin vast dat het ontbreken van een leuning het normale gebruik van de
drie litigieuze treden belet.
Het beperkt zich ertoe, op abstracte wijze, te vermelden dat het ontbreken van een leuning een abnormaal kenmerk is, zonder daarbij enige concrete vergelijking te maken.
Bovendien kan de rechter uit het feit alleen dat de drie treden die naar een toiletwagen
leiden geen leuning hebben of uit het feit dat verweerster niet gevallen zou zijn indien er
een leuning voorhanden was geweest, het bestaan van een gebrek van die treden niet afleiden.
De aanwezigheid van een leuning is immers geen normaal bestanddeel van om het even
welke trap, ongeacht de hoogte of het gebruik ervan, zodat het ontbreken van een leuning
niet als een "abnormaal kenmerk" van de litigieuze trap kan worden beschouwd.
Aldus miskent het arrest het wettelijk begrip abnormaal kenmerk en bijgevolg ook het
wettelijk begrip gebrek van een zaak.
Daaruit volgt dat het arrest niet naar recht kon beslissen dat de treden van de toiletwagen door een gebrek waren aangetast en dat de eisers, in hun hoedanigheid van bewaarders van de toiletwagen en van de litigieuze treden, aansprakelijk waren voor de door de
verweerders geleden schade (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat een zaak door een gebrek is aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat (verweerster), die aan een door de
(eisers) georganiseerd feest deelnam, op de dag van de feiten, naar de toiletten
ging die ter beschikking van het publiek stonden in een daartoe speciaal ingerichte toiletwagen; dat die bereikbaar was via een metalen trap met drie treden;
dat (verweerster) een gedeelte van die trap opgelopen was en dan achteruit moest
gaan om iemand die de toiletten verliet naar beneden te laten gaan; dat zij, door
een pas achteruit te zetten, haar evenwicht verloor, achteroverviel, waarbij haar
been tussen de twee open treden gekneld raakte en zij zware verwondingen op-
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liep (...); dat niet (...) wordt betwist dat de litigieuze trap geen leuning had (...);
dat uit de foto's (...) blijkt (...) dat, zoals (verweerster) staande houdt, de toiletwagen heel klein was en er heel weinig bruikbare ruimte overbleef gelet op de
noodzaak de toiletdeur te kunnen openen, zodat (verweerster) de andere persoon
niet binnen kon kruisen en dus wel verplicht was om achteruit te stappen teneinde die andere persoon de mogelijkheid te geven de toiletwagen te verlaten (...);
dat haar val en de schadelijke gevolgen ervan dus louter en alleen te wijten zijn
aan het ontbreken van een trapleuning die haar de mogelijkheid had moeten bieden om haar evenwicht te behouden toen zij een pas achteruit zette";
Dat het hof van beroep, op grond van die vaststellingen wettig heeft kunnen
beslissen dat "het feit dat de litigieuze trap geen trapleuning heeft waaraan men
zich kan vasthouden om zijn evenwicht te behouden of het te hervinden" een abnormaal kenmerk was, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en Gérard.

Nr. 73
1° KAMER - 31 januari 2003

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVERVOER - ZEEVERVOERDER - COGNOSSEMENT UITERLIJKE STAAT VAN DE GOEDEREN - ZORGVULDIGHEIDSPLICHT.
2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER - ZEEVERVOER ZEEVERVOERDER - COGNOSSEMENT - UITERLIJKE STAAT VAN DE GOEDEREN ZORGVULDIGHEIDSPLICHT.
1º en 2° Het onderzoek van de uiterlijke staat van de goederen, waartoe de zeevervoerder
gehouden is met het oog op het afleveren van een cognossement aan de inlader, dient te
gebeuren op een wijze die van een normaal zorgvuldig zeevervoerder mag worden
verwacht, rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze van inlading en de
eisen van de zeereis1. (Art. 91, A, §3, 3°, c Zeewet)
(Bananic International N.V. e.a. T. Transportos Navieros Ecuatorianos)

1 H. BOONK, Zeevervoer onder cognossement, Arnhem 1993, 84 tot 86; J. VAN
Vervoerovereenkomst”, R.W., 1985-1986, (2147) 2160.
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ARREST

(A.R. C.00.0722.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1133, 1165, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 91, A, §3, 3°, c, van de Zeewet (Boek II, Titel II van het Wetboek van Koophandel).
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het eerste vonnis, wijst het bestreden arrest de oorspronkelijke
vordering van de eiseressen tegen verweerster af, de door de eiseressen ingeroepen aansprakelijkheid van verweerster wegens de uitgifte van een zuiver cognossement verwerpend, en laat deze beslissing steunen op onder meer volgende hernomen motieven van de
eerste rechter :
" (...) dat de eiseressen een en ander betwisten en allereerst aanvoeren dat door de kapitein van het ms. 'Isla Genovesa' een fout werd begaan omdat hij schone cognossementen
uitgaf met de vermelding 'clean on board', niettegenstaande hij wist dat de koopwaar gedurende 24 uur was blootgesteld geweest aan te hoge temperaturen met onvermijdelijke
schade als gevolg;
(...) dat de eiseressen aanvoeren dat enkel op grond daarvan reeds gedaagde aansprakelijk is voor de schade ten aanzien van de derde houder van het cognossement;
(...) dat dit door (verweerster) terecht wordt betwist;
(...) dat immers niet blijkt en nooit door de partijen of hun experten werd opgemerkt dat
de bananen zich bij de belading niet in goede uiterlijke staat of gesteldheid bevonden;
(...) dat de kapitein enkel gehouden is in het cognossement dat hij uitgeeft de uiterlijk
waarneembare staat of gesteldheid van de koopwaar te vermelden, en het feit dat hij protest formuleerde in verband met de reeds uiteengezette omstandigheden hem geenszins
verplichtte de cognossementen te clausuleren in verband met niet-zichtbare, inwendige of
verborgen gebreken, mogelijke of potentiële schadeoorzaken;
(...) dat de door de eiseressen geciteerde rechtspraak niet relevant is nu deze enkel betrekking heeft op zichtbare schade"; (eerste vonnis, p.3, laatste al. t/m p.4, 6de alinea);
en op onder meer volgende eigen motieven :
" (...) dat bij het begin van de belading en dit op verzoek van de havenautoriteiten, de
belading gestopt werd en het schip ontruimd daar in ruim 4 van het schip één briefcase en
vijf verdachte pakken waren gevonden, waarvan bleek dat ze drugs bevatten; dat door dit
oponthoud de goederen 24 uur ongekoeld in stapelhuizen verbleven; dat bij het inladen na
24 uur van de goederen deze geen zichtbare schade vertoonden en de uiterlijke toestand
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normaal was;
(...) dat de zeevervoerder bij in ontvangstname van de goederen aan boord clean cognossementen heeft afgeleverd vermits de uiterlijke toestand van de goederen normaal was
en er geen zichtbare schade aanwezig was; dat het niet op de kapitein rust om de goederen
die in goede toestand worden aangeboden en die in niet-gekoelde toestand worden aangeboden, nader te onderzoeken; dat derhalve de zeevervoerder geen voorbehoud diende te
maken voor eventuele schade die zich zou kunnen veruitwendigen tijdens de zeereis en
het hof hierin de redenering van de eerste rechter volgt;
(...) dat de kapitein, wetende dat de goederen 24 uur voor de inlading in niet-gekoelde
ruimten verbleven, een letter of protest heeft gericht 'to whom it may concern' waarbij
melding gemaakt werd van deze feiten;
(...) dat bij aankomst van de goederen in Antwerpen, een klein gedeelte van de goederen overrijp bevonden werd en onmiddellijk na lossing een tegensprekelijke expertise
werd uitgelokt;
(...) dat de experten tot het besluit zijn gekomen dat de oorzaak van het overrijp worden, dient gezocht te worden in omstandigheden die zich vóór de inlading hebben voorgedaan te weten het oponthoud in de haven te Corinto waarbij de goederen minstens 24 uur
in niet-gekoelde toestand werden bewaard; dat de experts eraan toevoegen dat de genoteerde temperaturen tijdens de zeereis normaal zijn en derhalve geen fout verwijten aan de
scheepsleiding betreffende de koeling tijdens de zeereis;
(...) dat (de eiseressen) niet kunnen gevolgd worden wanneer zij voorhouden dat de kapitein de pulptemperatuur dient na te gaan en hiervoor verwijzen naar een arrest van het
Hof van Cassatie van 11 januari 1985 (Arr. Cassatie 1984-85, p. 662); dat dit arrest verwijst naar een deskundigenverslag waarin de expert verklaart dat 'bij vervoer van bananen
niet enkel de pulptemperatuur dient na gegaan te worden doch tevens de toestand van de
bananen - greenturning - half ripe - ripe vast te stellen en de drie laatste categorieën bij inscheping te weigeren'; dat het derhalve geen vereiste is wanneer de goederen in goede toestand en ongekoeld worden aangeboden, de pulptemperatuur na te gaan en de experten dit
ook niet aangehouden hebben doch eensgezind tot de bevinding zijn gekomen dat de oorzaak van de rijping zich situeert vóór de belading (...)"; (arrest p.5, voorlaatste al. t/m p.7,
eerste al.).
Grieven
De vervoerder die een zuiver cognossement heeft uitgegeven, is krachtens artikel 91
van de Zeewet, aansprakelijk voor de schade die bij aankomst van de goederen wordt
vastgesteld, tenzij de schade reeds vóór de inlading bestond en het cognossement met betrekking tot die schade een exoneratieclausule bevat of tenzij één van de wettelijke voorziene exoneratiegevallen zich heeft voorgedaan.
Deze aansprakelijkheid is onder meer verbonden aan de in artikel 91, A, §3, 3°, c, van
de Zeewet neergelegde verplichting voor de vervoerder of de kapitein om op het cognossement melding te maken van de uiterlijke staat en de uiterlijke gesteldheid van de goederen. Deze verplichting omvat niet alleen de vermelding van alle zichtbare schade vóór inscheping, maar ook van verborgen schade, van toekomstige schade of van een mogelijkheid van of voorbestemdheid tot schade, waarvan de vervoerder of kapitein op het ogenblik van de inscheping kennis heeft of moet hebben.
Het cognossement moet de derde houder immers in staat stellen de waarde van de goederen te appreciëren. Elk element dat enige invloed op die waarde kan hebben en waarvan
de vervoerder op de hoogte is of moet zijn, moet bijgevolg in de vorm van reserves op het
cognossement worden vermeld om te verhinderen dat de derde zou worden misleid. Dergelijke misleiding van derden is ongeoorloofd (artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek), minstens foutief in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
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Wetboek, waarvan artikel 91 van de Zeewet trouwens een toepassing uitmaakt.
Ter bescherming van de derde cognossementshouder kan het niet volstaan om de nodige reserves in een protestbrief te formuleren. Dergelijk protestbrief, ook al zou zij zich zoals in casu - op algemene wijze richten tot 'eenieder die het aanbelangt' doet immers
geen afbreuk aan de vermeldingsverplichting van artikel 91, A, §3, 3°, c van de Zeewet en
is bovendien niet tegenstelbaar aan derden (artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek). De
derde kan zich daarentegen wel op de protestbrief beroepen met het oog op het bewijs dat
de vervoerder of kapitein wist dat er op het ogenblik van inlading problemen waren met
betrekking tot de goederen met mogelijke schade tot gevolg.
Het bestreden arrest stelt vast dat de kapitein wist dat de koopwaren gedurende 24 uren
vóór inlading in niet gekoelde ruimten waren opgeslagen en dat hij om die reden een protestbrief had opgemaakt houdende voorbehoud met betrekking tot eventuele schade tengevolge van die bewaring zonder koeling (zie eerste vonnis p. 3, al. 6 en p. 4, al. 5 en arrest
p. 6, al. 2). Het bestreden arrest oordeelt desondanks dat verweerster geen aansprakelijkheid draagt om "zuivere" ("clean on board") cognossementen te hebben uitgegeven om de
reden dat de bananen op het ogenblik van de inlading nog geen uiterlijk waarneembare
schade vertoonden en dat een clausulering van de cognossementen enkel in dat geval zou
zijn vereist.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door, na nochtans te hebben vastgesteld dat verweerster kennis had van de bewaring zonder koeling met mogelijke schade tot gevolg,
verweerster niet aansprakelijk te hebben geacht voor de uitgifte van zuivere cognossementen omdat de bananen nog geen zichtbare schade vertoonden op het ogenblik van de
inlading, de artikelen 91, A, §3, 3°, c, van de Zeewet en 6, 1131, 1133, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek schendt.
Het bestreden arrest, inzoverre het tot niet-aansprakelijkheid van verweerster wegens
uitgifte van zuivere cognossementen zou hebben besloten om de reden dat zij een protestbrief had opgemaakt "tot wie het aanbelangt" ("to whom it may concern") houdende voorbehoud voor mogelijke schade tengevolge van de bewaring zonder koeling, holt niet alleen de verplichting tot clausulering van het cognossement zoals neergelegd in artikel 91,
A, §3, 3°, c, van de Zeewet uit (schending van voormelde wetsbepaling) maar breidt tevens de tegenstelbaarheid van de protestbrief aan de inlader uit ten aanzien van derden en
schendt dus ook artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 91, A, §3, 3°, c), van de Zeewet, de zeevervoerder gehouden is in het cognossement dat hij aflevert aan de inlader melding te maken van de uiterlijke staat en de uiterlijke gesteldheid van de goederen; dat het onderzoek van de staat van de goederen dient te gebeuren op een wijze zoals die van een normaal zorgvuldig zeevervoerder mag worden verwacht rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze van inlading en de eisen
van de zeereis;
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat :
1. de eerste eiseres derde-houder is van twee cognossementen ter zake van
twee partijen bananen vervoerd door verweerster aan boord van de "Isla Genovesa" van Corinto (Nicaragua) naar Antwerpen;
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2. bij de inlading "de uiterlijke toestand van de goederen normaal was en er
geen zichtbare schade aanwezig was" en "de goederen in goede toestand werden
aangeboden";
3. door de kapitein "clean cognossementen" werden afgeleverd;
4. de kapitein op de hoogte was van het feit dat de goederen met een vertraging van 24 uur aan boord werden genomen gedurende welke periode zij in een
niet gekoelde ruimte waren opgeslagen;
5. van dit feit door de kapitein melding werd gemaakt in een "letter of protest"
die werd bezorgd aan de inlader;
6. bij aankomst in Antwerpen "een klein gedeelte van de goederen overrijp bevonden werden";
Overwegende dat de eerste rechters oordelen dat die omstandigheden de zeevervoerder "geenszins verplichtten de cognossementen te clausuleren in verband
met niet-zichtbare, inwendige of verborgen gebreken, mogelijke schade of potentiële gebreken"; dat de appèlrechters, onder verwijzing naar de redengeving van
het beroepen vonnis, oordelen dat de zeevervoerder door "clean cognossementen" af te leveren niet is te kort geschoten aan de verplichting uit artikel 91, A,
§3, 3°, c), van de Zeewet, "vermits de uiterlijke toestand van de goederen normaal was en er geen zichtbare schade aanwezig was" en "het niet op de kapitein
rust om de goederen die (...) in niet-gekoelde toestand worden aangeboden, nader
te onderzoeken";
Dat de appèlrechters aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de appèlrechter, anders dan het middel aanvoert, niet oordeelt dat de protestbrief aan derden kan worden tegengeworpen;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
31 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 74
1° KAMER - 31 januari 2003

1º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - DOEL - ONTTREKKING - ONTVANKELIJKHEID.
2º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDENEN TOT WRAKING - VOORDRACHT -
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OGENBLIK - LAATTIJDIGHEID - ONTVANKELIJKHEID.
3º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - REDENEN TOT WRAKING - RECHTERLIJKE
BESLISSING - INHOUD - VRAAG TOT NIETIGVERKLARING - ONTVANKELIJKHEID.
4º WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGE - VORMEN - ONTVANKELIJKHEID.
1º Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking dat in wezen beoogt de zaak te onttrekken
aan een rechtscollege als dusdanig en niet gericht is tegen wel bepaalde rechters tegen
wie een specifieke reden tot wraking zou bestaan. (Art. 828 Ger.W.)
2º Wie een wraking wil voordragen om redenen ontstaan na de aanvang van de pleidooien,
moet dit onverwijld doen zodra de grond van wraking bekend is 1; niet ontvankelijk is het
verzoek tot wraking wanneer uit de uiteenzetting van de grieven blijkt dat ze aldus
laattijdig worden aangevoerd. (Art. 833 Ger.W.)
3º De wraking mag niet ertoe strekken op grond van een inhoudelijke kritiek de nietigheid te
vragen van een beslissing gewezen door een rechter tegen wie gronden tot wraking
zouden bestaan; het verzoek dat daartoe strekt is niet ontvankelijk. (Art. 828 Ger.W.)
4º Niet ontvankelijk is de autonoom gevorderde wraking van een gerechtsdeskundige
zonder dat de hiertoe in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen werden nageleefd.
(Artt. 828 en 969 e.v. Ger.W.)
(V. T. D.)

ARREST

(A.R. C.03.0019.N)

I. Verzoek
Verzoeker heeft op 14 januari 2003 voor het Hof van Beroep te Antwerpen een
akte van wraking neergelegd tegen vier raadsheren die deel uitmaken van dat hof
van beroep.
De gewraakte magistraten hebben op 17 januari 2003 verklaard zich niet te
willen onthouden van de behandeling van de zaak.
II. Rechtspleging voor het Hof
De akte van wraking is op 17 januari 2003 medegedeeld aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Dezelfde dag is het dossier door de procureurgeneraal aan de hoofdgriffier van het Hof medegedeeld.
Op de openbare terechtzitting van 24 januari 2003 heeft voorzitter Ivan Verougstraete verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat verzoeker in de samenvatting van zijn verzoekschrift inzonderheid aanvoert dat "indien een kamer van het Hof van Beroep van Antwerpen
haar ideologie en vooringenomenheid betreffende het familierecht, hoederecht en
zorgrecht van ouders voor de kinderen na echtscheiding kenbaar maakt, moet
aangenomen worden dat andere kamers voor dit hof een gelijkaardige vooringenomenheid in deze materie hebben, of ten aanzien van de persoon van
verzoeker";
1 Zie Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485 en de conclusie van adv.-gen. BRESSELEERS.
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Dat in die samenvatting verzoeker eveneens verlangt dat het Hof "de tussenarresten van 24 april 2002 en van 18 december 2002 en alle handelingen en onderzoeksmaatregelen (expertise) die door het hof van beroep werden gesteld te vernietigen en partijen terug te plaatsen in hun oorspronkelijke situatie";
Dat verzoeker tenslotte verlangt "de wraking van de expert M.V. uit te spreken
die aangesteld werd bij tussenarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
24 april 2002 en waarvan de opdracht verlengd werd bij tussenarrest van 18 december 2002";
Overwegende dat inzoverre het verzoekschrift in wezen verlangt dat de zaak
wordt onttrokken aan het Hof van Beroep te Antwerpen als dusdanig, en niet gericht is tegen wel bepaalde rechters tegen wie een specifieke reden tot wraking
zou bestaan, het niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat hij die een wraking wil voordragen dit moet
doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn
ontstaan; dat indien de redenen van wraking zijn ontstaan na aanvang van de
pleidooien, degene die een wraking wil voordragen dit onverwijld moet doen nadat de grond van wraking bekend is;
Dat de wraking niet ertoe mag strekken de nietigheid te vragen van beslissingen gewezen door rechters tegen wie gronden tot wraking zouden bestaan;
Overwegende dat de grieven gericht tegen de behandeling van de zaak
2001/RK/150 gegrond zijn op redenen die voor de aanvang van de pleidooien
bestonden of althans voor het arrest van 18 december 2002; dat uit de uiteenzetting van de grieven blijkt dat aan de met name genoemde raadsheren een constante vooringenomenheid wordt verweten die verzoeker reeds in april 2002
meende te ontwaren; dat de grieven voor het overige een inhoudelijke kritiek uitmaken van de arresten waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd in de akte
van wraking;
Dat zulk verzoek niet ontvankelijk is, deels in zoverre het laattijdig grieven
aanvoert, deels in zoverre het vraagt de arresten van 24 april 2002 en 18 december 2002 te horen vernietigen mede "alle handelingen en onderzoeksmaatregelen
die door het hof van beroep werden gesteld te vernietigen";
Overwegende dat de wraking van een gerechtsdeskundige in zoverre ze autonoom wordt gevorderd evenmin kan worden uitgesproken daar de hiertoe in de
artikelen 969 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen niet
werden nageleefd;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarders M.B., met standplaats te ... en E.T., met standplaats
te ... om het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
31 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzit-
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ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 75
1° KAMER - 31 januari 2003

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTERS - RECHTSCOLLEGE - TWEE PROCEDURES
- GRIEVEN - VERMENGING - ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking als de verzoeker door elkaar verwijten richt aan
de gewraakte rechters en aan het rechtscollege in het geheel, in verband met twee
procedures die voor dat rechtscollege gevoerd worden1. (Art. 828 Ger.W.)
(V. T. D.)

ARREST

(A.R. C.03.0020.N)

I. Verzoek
(...)
II. Rechtspleging voor het Hof
De akte van wraking is op 17 januari 2003 medegedeeld aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Dezelfde dag is het dossier door de procureurgeneraal aan de hoofdgriffier van het Hof medegedeeld.
Op de openbare terechtzitting van 24 januari 2003 heeft voorzitter Ivan Verougstraete verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Guy Dubrulle geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
(...)
Overwegende vervolgens dat verzoeker door elkaar verwijten richt aan de gewraakte raadsheren en aan het hof van beroep in het geheel, in verband met twee
procedures die voor dat hof gevoerd worden;
Dat het Hof niet zonder gevaar voor onvolledigheid of onjuistheid van zijn
antwoord, over de grieven kan oordelen die door elkaar worden verwoord in verband met beide procedures;
Dat de enige specifieke grief die wordt aangevoerd in verband met de zaak
2002/AR/2129 verband houdt met een vertraging in de uitspraak van de zaak; dat
de grief gedeeltelijk vreemd is aan de grieven die zouden kunnen leiden tot wraking, gedeeltelijk gericht is tegen het Hof van Beroep te Antwerpen in het algemeen en als dusdanig niet ontvankelijk is;
Dat het verzoek moet worden verworpen;
1 De verzoeker had twee identieke akten tot wraking neergelegd ter griffie van het hof van beroep,
waar twee rechtsplegingen, waarin hij partij was, hangende waren: een echtscheidingsprocedure
(deze zaak) en een kort geding (A.R. C.03.0019.N, supra, arrest waarvan de toepasselijke
redengeving in het geannoteerd arrest overgenomen werd en daarom alhier dus weggelaten is).
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarders M.B., met standplaats te ..., en E. T., met standplaats te ..., om het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.
31 januari 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

