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Nr. 144
3° KAMER - 3 maart 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK ALGEMEEN.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEGINSEL VAN
TEGENSPRAAK - ALGEMEEN.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BURGERLIJKE ZAKEN - BERECHTING - SLUITING VAN DE DEBATTEN SCHRIFTELIJK ADVIES O.M. - BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK - PROCESPARTIJEN - RECHTEN DRAAGWIJDTE - VÓÓR WET 14 NOV. 2000 TOT WIJZIGING GER.W. INZAKE TUSSENKOMST VAN
HET O.M.
4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BERECHTING - SLUITING
VAN DE DEBATTEN - SCHRIFTELIJK ADVIES O.M. - BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK PROCESPARTIJEN - RECHTEN - DRAAGWIJDTE - VÓÓR WET 14 NOV. 2000 TOT WIJZIGING
GER.W. INZAKE TUSSENKOMST VAN HET O.M.
5º OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - BERECHTING - SLUITING VAN
DE DEBATTEN - SCHRIFTELIJK ADVIES - BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK - DRAAGWIJDTE - VÓÓR
WET 14 NOV. 2000 TOT WIJZIGING GER.W. INZAKE TUSSENKOMST VAN HET O.M.
6º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BERECHTING - SLUITING VAN DE DEBATTEN - SCHRIFTELIJK ADVIES O.M. - BEGINSEL VAN
TEGENSPRAAK - PROCESPARTIJEN - RECHTEN - DRAAGWIJDTE - VÓÓR WET 14 NOV. 2000 TOT
WIJZIGING GER.W. INZAKE TUSSENKOMST VAN HET O.M.
1º en 2° Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling
van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel
en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vloeit voort dat aan
de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk
stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden 1 2. (Art. 6.1
E.V.R.M.; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
3º, 4°, 5° en 6° Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten
om na sluiting van het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een
onafhankelijk magistraat van het openbaar ministerie is gegeven aan de rechter; dit recht
was beperkt tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en
inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak
moet worden beoordeeld in het licht van het gehele procesverloop3. (Art. 6.1 E.V.R.M.;
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(VERSTEGEN SPECERIJEN B.V. naar Nederlands recht T. G. e.a.)

1 Het cassatieberoep heeft betrekking op de rechtstoestand zoals zij bestond vóór de Wet van 14 nov.
2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie
in de procedure voor het Hof van cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot
wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering.
2 Cass., 13 sept. 1999, A.R. nr. S.99.0058.N, nr. 455.
3 Zie voetnoten 1 en 2.
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ARREST

(A.R. C.99.0268.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 februari 1999 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 4 februari 2003 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar 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, goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
De appèlrechters verklaren de door eiseres ingestelde tussenvordering ontvankelijk,
doch ongegrond, na de partijen gehoord te hebben op de zitting van 30 november 1998,
zitting waarop de debatten gesloten werden, en na kennis genomen te hebben van het advies van het openbaar ministerie, neergelegd ter zitting van 4 januari 1999, zonder de partijen de gelegenheid gegeven te hebben hiervan kennis te nemen en hierop te antwoorden
gezien de debatten reeds op 30 november 1998 gesloten werden.
Grieven
Luidens voormeld artikel 6.1. van het Verdrag heeft eenieder bij het vaststellen van zijn
burgerlijke rechten en verplichtingen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak. Dit
recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak alsmede het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging houdt in dat elke partij het recht heeft om vóór het sluiten van
de debatten kennis te nemen van en te antwoorden op elk stuk dat aan de rechter voorgelegd wordt, en dat zijn beslissing zou kunnen beïnvloeden. Elke partij heeft bijgevolg het
recht om kennis te nemen van en te antwoorden op het advies van het openbaar ministerie.
Partijen, waaronder ook eiseres, hebben hun standpunt kunnen uiteenzetten op de zitting van 30 november 1998; uit het zittingsblad en uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 30 november 1998 blijkt dat de debatten op die zitting van 30 november 1998
gesloten werden; uit het zittingsblad en uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 4
januari 1999 blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies heeft neergelegd na het sluiten
van de debatten, met name op de zitting van 4 januari 1999. Partijen, en met name eiseres,
hadden bijgevolg niet de gelegenheid om vóór het sluiten van de debatten kennis te nemen
van het advies van het openbaar ministerie en om hierop te antwoorden.
Hieruit volgt dat de appèlrechters door eiseres niet de kans te geven om vóór het sluiten
van de debatten kennis te nemen van en te antwoorden op het advies van het openbaar ministerie het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces, zoals vervat in artikel 6.1 van voormeld verdrag, schenden.
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(...)
2. Middel
Overwegende dat het cassatieberoep betrekking heeft op de rechtstoestand zoals zij bestond voor de wet van 10 november 2000 in werking trad;
Overwegende dat artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten
van de Mens aan eenieder het recht verleent op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie;
Dat uit deze regel en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging voortvloeit dat aan de procespartijen de mogelijkheid wordt geboden
om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden;
Dat de procespartijen evenwel uit die verdragsbepaling en dat algemeen
rechtsbeginsel, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na de sluiting
van het debat, tegenspraak te kunnen voeren over het advies dat door een onafhankelijke magistraat van het openbaar minister is gegeven aan de rechter;
Dat dit recht beperkt was tot hetgeen nodig is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak;
Dat die noodzaak moet worden beoordeeld in het licht van het gehele procesverloop;
Overwegende dat het recht op een eerlijke behandeling van het civiel geschil
en het recht van verdediging niet worden geschonden wanneer, zoals te dezen,
het advies van het openbaar ministerie geen elementen bevat die niet reeds het
voorwerp waren van de tegenspraak tussen de procespartijen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
3 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist, De Gryse en Geinger.

Nr. 145
3° KAMER - 3 maart 2003

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING - STUITENDE
KRACHT - BEPERKING - TEGENVORDERING.
Een dagvaarding van het gerecht stuit de verjaring; deze stuiting strekt enkel ten voordele
van degene die de stuitingsdaad heeft verricht en stuit niet de verjaring van een
tegenvordering van degene tegen wie men de verjaring wenst te stuiten. (Art. 2244 B.W.)

538

HOF VAN CASSATIE

3.3.03 - Nr. 145

(B. T. PARTY TRAVEL CLUB B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. S.02.0035.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2000 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1319, 1320, 1322 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, het hoger beroep ontvankelijk en de
tegenvordering niet verjaard, op grond van volgende motieven :
"(Eiseres) werpt op dat de tegenvordering van (verweerster) werd ingesteld meer dan
één jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en aldus verjaard is conform artikel 15 arbeidsovereenkomstenwet.
Het (arbeidshof) merkt dienaangaande op dat een tegenvordering, tijdens de procedure
bij conclusie ingesteld, inderdaad verjaar(t), indien deze tegenvordering meer dan één jaar
na het einde van de arbeidsovereenkomst werd ingediend. Nochtans is dit niet het geval
indien deze tegenvordering beperkt is tot een louter verweer op de hoofdvordering (Arbeidshof Brussel, 18 december 1972, J.T.T. 1973, 172).
In casu stelt het (arbeidshof) vast dat (eiseres) nog achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie en opzeggingsvergoeding opeist. (Verweerster) betoogt dat alles betaald is
en dat er zelfs teveel werd betaald waarvoor zij een tegenvordering instelt.
Voor het (arbeidshof) is het duidelijk dat de tegenvordering van (verweerster) een louter verweer op de hoofdvordering uitmaakt.
De tegenvordering is niet verjaard" (tussenarrest, p. 6),
Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het
eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan,
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden. Het gaat om een bevrijdende verjaring.
Dit artikel is van toepassing op de op de arbeidsovereenkomst steunende vorderingen
en op de verplichtingen die volgen uit de zeer talrijke arbeidsrechtelijke reglementeringen
of uit collectieve arbeidsovereenkomsten omdat ze beschouwd worden als verbintenissen
die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan en zij hun oorzaak vinden in de arbeidsovereenkomst.
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Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is ook van
toepassing op de tegenvorderingen die worden ingesteld bij conclusie.
De vorderingen van eiseres en verweerster vielen bijgevolg onder het toepassingsgebied van artikel 15 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek wordt de verjaring gestuit
door dagvaarding voor het gerecht.
De dagvaarding van de hoofdvordering stuit echter niet de verjaring van de tegenvordering. Wanneer de vorderingen verschillen door hun oorzaak, hun voorwerp en de hoedanigheid van partijen heeft de stuiting van één vordering namelijk in beginsel geen invloed
op de andere.
De stuiting van de verjaring geldt in beginsel ook slechts ten aanzien van de schuldeiser
die de stuitingsdaad stelde en niet ten aanzien van de partij op tegenvordering.
Het voorwerp van de vordering is de omschrijving van de concrete aanspraak van de eiser. Onder oorzaak van de vordering worden de rechtsfeiten en/of rechtshandelingen verstaan waarop de vordering gegrond is.
In deze vorderde eiseres achterstallige lonen, vakantiegeld, eindejaarspremie en opzeggingsvergoeding voor een totaal bedrag van 126.663 BEF.
Verweerster stelde bij conclusie neergelegd ter griffie op 8 november 1995 een tegenvordering in tegen eiseres tot betaling aan de bvba Party Club van de som van 619.586
BEF waarvan 519.586 BEF als terugbetaling van teveel ontvangen loon en 100.000 BEF
wegens tergend en roekeloos geding.
In deze hadden de hoofdvordering van eiseres en de tegenvordering van verweerster
een verschillend voorwerp en een verschillende oorzaak. Eiseres vorderde betaling van
loon ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst ter waarde van eerst 66.462 BEF en later
verminderd tot 49.008 BEF, terwijl verweerster terugbetaling vorderde van teveel ontvangen loon wat gesteund zou zijn op een onrechtmatige inhouding ter waarde van 663.703
BEF.
Het gaat bijgevolg om een van elkaar verschillende rechtshandeling en rechtsfeit. Het
betreft bijgevolg twee onderscheiden vorderingen.
Nu de tegenvordering onderscheiden was van de hoofdvordering, kon zij geen louter
verweer op de hoofdvordering uitmaken, zodat de vordering van verweerster onderworpen was aan het toepassingsgebied van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten en anderzijds had de inleiding in rechte door eiseres geen stuitende werking op de tegenvordering.
Eiseres had op relevante wijze in conclusie gesteld: "Nu in casu de tegenvordering op 8
november 1995 werd ingesteld en de overeenkomst sinds 19 mei 1994 definitief was beëindigd, verzoekt (eiseres) het (arbeidshof) de tegenvordering wegens verjaring onontvankelijk te verklaren.
...
(Verweerster) kan de werking van artikel 15 van de arbeidsovereenkomst niet buiten
werking stellen door aan te voeren dat de tegenvordering van 519.586 BEF slechts een
verweer is op de door (eiseres) gestelde hoofdvordering.
De tegenvordering van (verweerster) is niet louter een verweer tegen de vordering van
(uw aangeslotene) doch heeft wel degelijk het karakter van een tegenvordering: zij beoogt
immers betaling van een geldsom en kan als hoofdvordering in een afzonderlijk geding
worden ingesteld.
Dit laatste heeft tot gevolg dat de regels van de verjaring op deze vordering van toepassing zijn" (beroepsconclusie, p. 5-6);
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Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de tegenvordering van verweerster niet verjaard was, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 15 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 2244 van
het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, een
dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit;
Dat deze stuiting enkel strekt ten voordele van degene die de stuitingsdaad
heeft verricht;
Dat zij niet de verjaring stuit van een tegenvordering van degene tegen wie
men de verjaring wenst te stuiten;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de vordering van verweerster ten
opzichte van eiseres niet is verjaard omdat zij werd ingesteld als verweer op de
hoofdvordering van eiseres, artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de tegenvordering;
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.
3 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 146
2° KAMER - 4 maart 2003

1º LOTERIJ - AANBIEDING AAN HET PUBLIEK - BEGRIP - OPENBAAR KARAKTER.
2º SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN - LOTERIJ - AANBIEDING AAN HET PUBLIEK BEGRIP - OPENBAAR KARAKTER.
1º en 2° De omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan
de loterij deelneemt of de omstandigheid dat de toegang tot de loterij wordt onderworpen
aan bepaalde voorwaarden of criteria, staat niet aan het openbaar karakter van de loterij
in de weg1. (Art. 301 Sw.)
1 Zie de concl. van het O.M
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(P.M. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
De eisers komen op tegen hun veroordeling wegens overtreding van de artikelen 301 en
302 Sw.
Het Hof van Beroep te Gent treedt in het bestreden arrest de beweegredenen van het
eerste vonnis omtrent de schuld van de eisers bij en neemt deze beweegredenen over.
De eerste rechter had overwogen:
“Uit de vaststellingen van de gerechtelijke politie en de verklaringen van de beklaagden
blijkt dat in het Lunapark Palladium dagelijks om het uur een loterij georganiseerd
werd.
Bij talrijke aanwezige personen werden loten aangetroffen die zij bij aankoop van
jetons voor de speelautomaten ontvangen en waarmee zij een kans hadden om aan een
rad te draaien waarbij een bedrag kon gewonnen worden dat evenwel niet werd
uitbetaald maar dat opnieuw kon verspeeld worden.
Overigens gaf T.P.-M. aan de verbalisanten toe dat ‘in de Palladium sedert een achttal
maanden een loterij wordt gehouden’. Dat gebeurt alle dagen, om het uur, van 15 u. tot
03.00 uur.
De beklaagde erkende eveneens dat reclame gemaakt werd voor de loterij en dat hij niet
over een vergunning beschikte.
(…)
Uit de verklaringen van diverse aanwezige klanten blijkt dat het vaak gaat om mensen
die een werkloosheidsuitkering genieten, dat sommigen verslaafd zijn aan het spel en
dat de loterij gebruikt werd om hen naar de instelling te lokken of hen daar te houden
en aan te zetten om nog meer te spelen en geld in te zetten.”
Het bestreden arrest overweegt bovendien:
“De derde beklaagde, C.P.-M., betwist ten onrechte het publiek karakter van de in de
B.V.B.A. Palladium aangeboden loterij: aangezien het betreffende lunapark voor het
gehele publiek toegankelijk was en de geïncrimineerde loterij werd aangeboden en aangekondigd aan iedere aanwezige vallen de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A
en B onder de referte II wel degelijk onder de toepassing van de artikels 302 en 303 van
het Strafwetboek.”
In hun memorie gaan de eisers uit van een feitelijke vaststelling in het vonnis van de
eerste rechter, namelijk de vaststelling dat “bij talrijke aanwezige personen loten
(werden) aangetroffen die zij bij aankoop van jetons voor de speelautomaten ontvangen
en waarmee zij een kans hadden om aan een rad te draaien waarbij een bedrag kan
gewonnen worden dat evenwel niet werd uitbetaald maar dat opnieuw kon verspeeld
worden”.
Daaruit leiden de eisers af: “De appèlrechters stellen zodoende in feite en derhalve
onaantastbaar vast dat de betrokken loten enkel werden aangeboden aan personen die
zich reeds in het lunapark bevonden en die bovendien reeds jetons hadden aangekocht
met de bedoeling om de in het lunapark aanwezige speelautomaten te gebruiken.”
Voorts houden de eisers voor dat de appèlrechters eveneens in feite en onaantastbaar
vaststellen “dat het bestaan van de betrokken loterij enkel werd aangekondigd aan
dezelfde groep aanwezige personen” en “dat de loten niet werden aangeboden aan
eender wie of dat publiciteit werd gemaakt voor de loterij ten aanzien van eender welke
persoon die zich nog niet ter plaatse bevond met de bedoeling om op de speelautomaten
te spelen”.
Hieruit leiden de eisers af dat de appèlrechters “derhalve” impliciet vaststellen “dat de
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loten enkel werden aangeboden aan een beperkte groep personen met name zij die reeds
in het lunapark aanwezig waren en aldaar jetons hadden gekocht met de bedoeling op
de speelautomaten te spelen”.
Eisers middel steunt aldus op een onjuiste en onvolledige lezing van het bestreden
arrest en mist derhalve feitelijke grondslag.
Het hof van beroep leidde immers het publiek karakter van de loterij af uit de
vaststelling dat het lunapark voor het gehele publiek toegankelijk was en dat de loterij
werd aangeboden en aangekondigd aan iedere aanwezige.
Anders dan de eisers voorhouden, valt deze vaststelling geenszins samen met de
bewering “dat de loten enkel werden aangeboden aan een beperkte groep personen”.
Met overname van de beweegredenen van het vonnis van de eerste rechter werd
overigens ook, onder andere, vastgesteld dat voor de loterij reclame werd gemaakt en
dat de loterij werd gebruikt om klanten naar de instelling te lokken.
Deze onjuiste lezing van het arrest vindt zijn oorsprong in een onjuiste rechtsopvatting2.
Art. 301 Sw. omschrijft als loterij “alle verrichtingen die het publiek aangeboden
worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot”. Eén van
de constitutieve bestanddelen van het misdrijf is bijgevolg dat het moet gaan om
verrichtingen die het publiek worden aangeboden. Met die bewoordingen heeft de
wetgever bedoeld dat alleen de verrichtingen met een openbaar karakter onder
toepassing van die regel vallen.
De vraag rijst bijgevolg wanneer de loterij dat openbaar karakter heeft.
De eisers geven een verkeerde inhoud aan het begrip “beperkte groep van personen” dat
in de rechtspraak van het Hof werd geïntroduceerd als de omschrijving van de toestand
waarin art. 301 Sw. niet van toepassing is (Cass. 24 september 1987, A.C. 1987-88, nr.
54 en Pas. 1988, I, nr. 54, conclusie advocaat-generaal B. JANSSENS DE BISTHOVEN; R.W.
1987-88, 849, noot A. VANDEPLAS). Het Hof heeft inderdaad in het arrest van 24
september 1987 geoordeeld “dat de wetgever, door het invoegen in artikel 301 van het
Strafwetboek van de bewoordingen “die het publiek aangeboden worden”, heeft willen
verduidelijken dat alleen de verrichtingen met een openbaar karakter onder toepassing
van die regel vallen, en niet die welke in familiekring of binnen een beperkte groep
worden georganiseerd”.
Anders dan de eisers voorhouden, is niet van belang dat de loten effectief worden
2 Zie voor de wetsgeschiedenis J. NYPELS, Législation criminelle de la Belgique ou Commentaire et
complément du Code pénal belge, Brussel, Bruylant, 1869, p. 532, nr. 35, p. 550, nr. 29 en p. 710,
nr. 22 (waar gesproken wordt over “loteries (…) faites au sein de réunions de parents ou d’amis”)
Zie voor een toelichting van het vereiste van “openbaar karakter” van de loterij:
– J. CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, II/1, Luik, 1953, nr. 628, p. 403-404 (die gewag maakt van
“un cercle restreint d’amis ou de parents où le public n’est pas admis”; deze auteur wijst erop dat
de loterij eveneens het publiek wordt aangeboden wanneer de loterij aan een geselecteerd publiek
wordt aangeboden);
– A. MARCHAL en J.P. JASPAR, Droit criminel. Traité théorique et pratique, Brussel, Larcier, 1976, nr.
2077;
– M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, V, Brussel, Bruylant, 1963, 560
(“Une loterie organisée au sein d’une réunion privée d’amis ou de parents ne tombe pas sous le
coup des prévisions des textes étudiés. On a considéré qu’il serait abusif de réprimer les loteries
privées organisées entre personnes qui se connaissent. Pareilles loteries perdent tout caractère
dangereux par l’absence de publicité.”);
– Répertoire pratique du droit Belge, v° Jeu et pari en matière répressive, nr. 88 (“Les seules loteries
non publiques sont donc celles qui ne sortent pas d’un cercle restreint de parents ou d’amis. Dès
qu’elles sont accessibles à d’autres personnes, elles ont la publicité voulue, alors même que parmi
ces personnes une sélection serait faite d’après certaines conditions.”).
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overhandigd aan een beperkte groep van personen (namelijk zij die het lunapark
bezoeken en jetons hebben gekocht).
Van belang daarentegen is of de loterij een openbaar karakter heeft, d.w.z. een loterij
die voor het publiek toegankelijk is. Het arrest van 24 september 1987 heeft met het begrip “beperkte groep van personen” bedoeld het geval waarin de loterij een niet-openbaar, besloten karakter heeft. Een loterij heeft zo een karakter indien zij wordt georganiseerd tijdens een bijeenkomst in een besloten vrienden- of familiekring waartoe derden geen toegang hebben. Zoals in de conclusie van het openbaar ministerie bij het
arrest van 24 september 1987 werd gezegd: “Cette précision est apportée pour que ne
tombent pas sous l’application de la loi pénale les opérations qui n’ont aucun caractère
public parce qu’elles se font en famille, entre amis ou dans un cercle restreint de
connaissances, au cours d’une réunion, sans que le public y soit admis ou soit appelé à
y participer.”
Het middel faalt dan ook naar recht. De bestreden beslissing is cassatiebestendig.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.02.0892.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever, door het invoegen in artikel 301 van het Strafwetboek van de bewoordingen "die het publiek aangeboden worden", heeft willen verduidelijken dat alleen de verrichtingen met een openbaar karakter onder toepassing van die regel vallen;
Dat de omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan de loterij deelneemt of de omstandigheid dat de toegang tot de loterij
wordt onderworpen aan bepaalde voorwaarden of criteria, niet aan het openbaar
karakter van de loterij in de weg staan;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het lunapark waarin de loterij werd
aangeboden, voor het gehele publiek toegankelijk was en dat de loterij werd aangeboden en aangekondigd aan iedere aanwezige;
Dat het op die gronden naar recht beslist dat de loterij een openbaar karakter
heeft;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
4 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Traest, Brussel en P. Vancaeneghem, Gent.

Nr. 147
2° KAMER - 4 maart 2003

1º MILIEURECHT - MILIEUVERGUNNINGSDECREET - EXPLOITATIEVERBOD - AARD
EN DUUR VAN DE MAATREGEL.
2º HINDERLIJKE INRICHTINGEN - MILIEUVERGUNNINGSDECREET EXPLOITATIEVERBOD - AARD EN DUUR VAN DE MAATREGEL.
1º en 2° Het in art. 39, §2 Milieuvergunningsdecreet omschreven verbod om een
vergunningsplichtige inrichting te exploiteren gedurende de termijnen die de rechter
bepaalt, heeft niet het karakter van een straf maar van een veiligheidsmaatregel die ertoe
strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de exploitatie van
een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg
te nemen; deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is, zodat de rechter
vermag de termijnen afhankelijk te stellen van het verkrijgen van een regelmatige
vergunning1. (Art. 39, §2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning)
(HANDELSONDERNEMING COMMERCE N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0974.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 mei 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser H. stelt geen middel voor.
De eiseres nv Handelsonderneming Commerce voert in een memorie een mid1 Zie Cass., 12 mei 1998, A.R. P.96.1457.N, nr. 244.
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del aan. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39, inzonderheid §2 van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
- de artikelen 1168, 1176, 1177 en 1185 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "beveelt als beveiligingsmaatregel de sluiting van de inrichting gelegen te B. van (eiseres), tot het moment waarop een milieuvergunning zal zijn bekomen"
en "verklaart (eiseres) burgerlijk aansprakelijk voor de kosten ten laste van H.".
Grief
Artikel 39, §2 van het aangehaald decreet van 28 juni 1985 biedt de rechter, bij wijze
van veiligheidsmaatregel, de mogelijkheid tot het uitspreken van het verbod om de inrichting, die aan de oorsprong van de inbreuk ligt, te exploiteren gedurende de termijn die hij
bepaalt.
De rechter wordt aldus de mogelijkheid geboden de toekomstige zekere gebeurtenis, in
de zin van artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek, te bepalen waarna het verbod zal ophouden. De wet biedt de rechter evenwel niet de mogelijkheid dit verbod te doen afhangen van een door hem bepaalde voorwaarde, hetzij een toekomstige onzekere gebeurtenis,
in de zin van artikel 1176, 1177 en 1185 van het Burgerlijk Wetboek.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest in de mate het de sluiting beveelt van de inrichting
van eiseres "tot het moment waarop een milieuvergunning zal zijn bekomen" onwettig de
sluiting doet afhangen van een toekomstige onzekere gebeurtenis, nl. de voorwaarde bestaande in het eventueel bekomen van een milieuvergunning, dan wanneer de appèlrechters daaraan een termijn moeten bepalen (schending van de in de aanhef van het middel
aangeduide bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 1168 Burgerlijk Wetboek niet toepasselijk is op de
termijn bepaald in artikel 39, § 2 Milieuvergunningsdecreet;
Overwegende dat het in deze bepaling omschreven verbod om een vergunningsplichtige inrichting te exploiteren gedurende de termijnen die de rechter bepaalt, niet het karakter heeft van een straf maar van een veiligheidsmaatregel die
ertoe strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de
exploitatie van een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg te nemen; dat deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is; dat de rechter vermag de termijnen afhankelijk te stellen van
het verkrijgen van een regelmatige vergunning;
Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

546

HOF VAN CASSATIE

4.3.03 - Nr. 147

Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
4 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 148
2° KAMER - 4 maart 2003

1º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI BELEGGINGSONDERNEMING - BELEGGINGSDIENST - UITOEFENEN VAN BEDRIJF - BEGRIP.
2º BELEGGINGEN - BELEGGINGSONDERNEMING - UITOEFENEN VAN BEDRIJF BELEGGINGSDIENST - BEGRIP.
1º en 2° Het bedrijf uitoefenen van een beleggingsonderneming omvat niet alleen het
verrichten van beleggingsdiensten zelf, maar ook het aanbieden ervan 1. (Artt. 44, 46,1°,
47, §1 en 148, §4, 1° Wet 6 april 1995)
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. B. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Dit dossier betreft in essentie de interpretatie van art. 148, § 4, 1° van de wet van 6
april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (B.S. 3 juni 1995,
err., B.S. 1 augustus 1995).
Dit wetsartikel bepaalde op het ogenblik van de feiten die aan dit dossier ten grondslag
lagen2: “Met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met een geldboete van 50
frank tot 10.000 frank of met één van die straffen alleen wordt gestraft: 1° wie het bedrijf
uitoefent van een beleggingsonderneming bedoeld in artikel 47 of titel IV, van boek II
zonder een vergunning te bezitten of wanneer de vergunning is ingetrokken of
herroepen”.
Art. 47 van de wet formuleert het principe dat iedere beleggingsonderneming naar
Belgisch recht die haar werkzaamheden in België wenst uit te oefenen, vooraleer die
aan te vatten, een vergunning dient te verkrijgen van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen.
Het gaat meer in het bijzonder om een vergunning als beursvennootschap, als
vennootschap voor vermogensbeheer, als vennootschap voor makelarij in financiële
instrumenten of als vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten.
Titel IV van Boek II waarnaar art. 148 eveneens verwijst betreft de bijkantoren en
dienstverrichtingen in België van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het
recht van staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap; deze bepaling speelt
1 Zie de concl. van het O.M.
2 De inleidende zin van paragraaf 4 van art. 148 werd gewijzigd bij K.B. van 13 juli 2001, B.S. 11
augustus 2001, err., B.S. 21 december 2001. De wijziging behelst evenwel enkel dat de bedragen in
Belgische frank werden omgezet in Euro, meer bepaald 50 tot 10.000 euro; de wijziging trad in
werking op 1 januari 2002, hetzij na de feiten die zich situeerden in de periode van 1 januari 2001
tot 31 januari 2001.
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in dit dossier evenwel niet.
2. Kern van de vraag is wat men dient te verstaan onder het “uitoefenen” van een
beleggingsonderneming in de zin van art. 148, § 4, 1° van de wet van 6 april 1995.
Vast staat dat het gaat om een bepaling die zich richt tot eenieder die daarop inbreuk
pleegt en aldus bv. niet beperkt is tot zaakvoerders van vennootschappen e.d.3
Volgens het bestreden arrest is het duidelijk dat enkel de daadwerkelijke uitoefening
van een beleggingsonderneming zonder vergunning wordt beoogd; uit het strafdossier
zou eigenlijk enkel blijken dat beklaagden een brief hebben verstuurd met betrekking
tot het verrichten van beleggingen.
Nu niet bleek dat de beklaagden beroepsmatig een beleggingsdienst voor derden
wensten uit te oefenen en niet is aangetoond dat zij een beleggingsdienst hebben gesteld
zoals bedoeld in de wet, kan er geen sprake zijn van een bedrijf van
beleggingsonderneming; het louter sturen van een brief waarbij beleggingen en diensten
inzake portefeuillebeheer worden aangeboden, valt dan ook niet onder de
delictsomschrijving van het uitoefenen van een bedrijf van beleggingsonderneming.
Eiser in cassatie is daarentegen van oordeel dat het feitelijk verstrekken van een
beleggingsdienst en ook het aanbieden van een beleggingsdienst valt onder het
uitoefenen van een bedrijf in de zin van art. 148 van de wet van 6 april 1995.
3. In eerste instantie moet voor ogen gehouden worden dat de desbetreffende bepalingen uit de wet van 6 april 1995 de omzetting vormen in België van de Richtlijn
93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het
gebied van beleggingen en effecten4.
Voor interpretatie van een en ander dient men dan ook desgevallend zijn toevlucht te
nemen tot de tekst van de richtlijn zelf.
In tweede instantie moet vastgesteld worden dat er zo goed als geen rechtsleer noch
rechtspraak bestaat die zich heeft ingelaten met de vraag wanneer er sprake is van het
uitoefenen van het bedrijf van een beleggingsonderneming in de zin van art. 148, § 4,
1° van de wet. De weinige auteurs die zich hebben ingelaten met de wet van 6 april
1995 bespreken de strafrechtelijke bepalingen ervan niet of nauwelijks.
Aldus stelt LAMBRECHT ook enkel: “Het uitoefenen van de activiteit van een beleggingsonderneming zonder de vereiste vergunning te bezitten vormt een strafrechtelijk misdrijf5”. Van de ander kant kan de onwettige uitoefening van de desbetreffende activiteit
ook constitutief zijn voor andere strafbare handelingen: bijvoorbeeld bij het publiek gebruik maken van de term “beleggingsonderneming” of aanverwante termen, hetgeen in
voorkomend geval strafbaar is op grond van art. 148, § 4, 2° van de wet van 6 april 19956.
De vraag of het aanbieden van een beleggingsdienst zonder het daadwerkelijk
uitoefenen van de eigenlijke activiteit van een beleggingsonderneming, reeds aan de
verplichting van een vergunning is onderworpen, komt in deze beperkte literatuur die
aandacht heeft voor de strafrechtelijke aspecten, niet aan bod.
Toch kan het volgende worden opgemerkt.
3 Vergelijk met: F.DERUYCK, “De wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs: strafrechtelijke en administratiefrechtelijke handhaving”, in B. TILLEMAN (ed.), Ondernemingsstrafrecht,
Brugge, Die Keure, 1999, 125.
4 PB. L. 11 juni 1993, nr 141/27.
5 L. LAMBRECHT, “Het statuut van en het toezicht op de belegginsondernemingen, de bemiddelaars en
de beleggingsadviseurs”, T.R.V. 1996, (217) 231.
6 Vergelijk met: M. TISON, “Strafrechtelijke aspecten van het beroep op het spaarders- en beleggerspubliek”, in D. BLOMMAERT e.a., “Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen”, T.B.H.-Dossier
n° 4 – 1997, Brussel, Kluwer, 1997, (45) 72.
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4. Art. 44 omschrijft wat men moet verstaan onder een beleggingsonderneming: het
gaat om ondernemingen naar Belgisch recht waarvan het gewone bedrijf bestaat in het
beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten voor derden, alsook voor
ondernemingen naar buitenlands recht die dit bedrijf in België uitoefenen.
Beleggingsdiensten worden verder gedefinieerd in art. 46 van de wet van 6 april 1995.
Op basis van een letterlijke lezing van deze bepalingen lijkt het niet meteen duidelijk of
de activiteit van het adverteren in briefwisseling zelf ook als de uitoefening van een
beleggingsonderneming dient te worden beschouwd, tenzij men zich op het standpunt
stelt dat het bedrijf uitoefenen ook het aanbieden van diensten omvat.
Een en ander wordt duidelijker indien men kijkt naar art. 47; deze bepaling schrijft de
vergunningsverplichting voor en bovendien wordt in art. 148, § 4, 1° expliciet
verwezen naar deze bepaling van art. 47.
Aldus bepaalt artikel 47: “Iedere beleggingsonderneming naar Belgisch recht die haar
werkzaamheden in België wenst uit te oefenen, moet, vooraleer die aan te vatten, één
van de vier volgende vergunningen verkrijgen van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen (…)”.
Uit deze bepaling kan afgeleid worden dat voorafgaand aan iedere werkzaamheid als
beleggingsonderneming, een vergunning dient te worden aangevraagd. Het gebruik van
de term “werkzaamheid”, lijkt daarbij ruimer dan het beroepsmatig verrichten van
beleggingsdiensten als activiteit van een beleggingsonderneming, zoals omschreven in
art. 44 van de wet van 6 april 1995.
Hieruit kan worden besloten dat onder werkzaamheid in de zin van art. 47 waarnaar art.
148, § 4, 1° verwijst, ook het aanbieden van een beleggingsdienst kan worden
begrepen.
5. De idee dat voor iedere activiteit of werkzaamheid een vergunning moet verkregen
worden en dus niet louter vooraleer daadwerkelijk een beleggingsdienst wordt
verstrekt, vinden we uiteraard ook terug in de richtlijn van 10 mei 1993.
Zo heeft art.3, eerste alinea, ervan het expliciet over de “toegang” tot de
werkzaamheden van beleggingsondernemingen en de vierde alinea over de “beoogde”
verrichtingen.
Daarnaast bepaalt art. 3, zesde alinea, dat wanneer de vergunning wordt verleend, de
beleggingsonderneming onmiddellijk haar werkzaamheden mag aanvangen; het zou
naar mijn oordeel getuigen van een al te enge lezing van de richtlijn om te besluiten dat
men zonder vergunning het recht zou hebben om beleggingsdiensten aan te bieden,
zelfs indien men deze diensten strikt genomen nog niet verricht.
Doordat de richtlijn in tegenstelling tot de wet uitdrukkelijk spreekt over de “toegang”
tot de werkzaamheden van de beleggingsonderneming, komt nog meer tot uiting dat
men hoe dan ook eerst een vergunning moet hebben vooraleer zich als “speler” op de
markt aan te bieden.
6. Kijkt men naar de ratio legis zoals deze blijkt uit de voorbereidende werken van de
wet van 6 april 1995, dan vindt deze interpretatie daarin ook steun; dit is uiteraard
logisch nu deze wet de richtlijn waar dezelfde bedoeling uit blijkt, omzet in het
Belgisch recht.
Zo wordt in de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en beleggingsadviseurs7 gesteld; “In uitvoering van artikel 3, § 1 van de beleggingsdienstenrichtlijn wordt de toegang tot de werkzaamheid van beleggingsonderneming onder7 Parl. St. Senaat 1994-1995, Nr 1352-1, 25-26.

Nr. 148 - 4.3.03

HOF VAN CASSATIE

549

worpen aan een vergunningsplicht. Zij die beleggingsdiensten aan derden verlenen zonder
over een vergunning te beschikken, zijn strafbaar. Dit artikel is bijzonder belangrijk vanuit het oogpunt van de bescherming van de particuliere belegger”.
Het zou niet stroken met de bedoeling de particuliere belegger bescherming te verlenen,
indien men zich op het standpunt stelt dat het aanbieden van beleggingsdiensten geen
vergunning vereist.
En waar men in de voorbereidende werken uitdrukkelijk spreekt van een verplichting
om – alvorens beleggingsdienst te verlenen – een vergunning aan te vragen, zou het
toch niet logisch zijn voor te houden dat het aanbieden van deze diensten niet aan
dergelijke verplichting is onderworpen.
Tenslotte komt de redenering in de bestreden beslissing erop neer dat er geen sprake
van een vergunningplichtige beleggingsonderneming zou zijn indien deze geen enkele
cliënt zou hebben en per hypothese geen beleggingsdiensten in enge zin verricht.
Het komt me voor dat dit niet de bedoeling van de wetgever kan geweest zijn.
Het cassatieberoep is zodoende gegrond.
Conclusie: vernietiging met verwijzing.
ARREST

(A.R. P.02.0978.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 juni 2002 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit middel is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 148, §4, 1° van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aangevochten beslissing
De eisers werden voor de Correctionele Rechtbank te Kortrijk gedagvaard wegens:
"te Wervik, te Kortrijk, te Moorsele en elders in het Rijk, herhaaldelijk op niet nader te
bepalen data in de periode van 1 januari 2001 tot 31 januari 2001, mededaderschap aan:
bij inbreuk op artikel 148, §4, 1° van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, het bedrijf te hebben uitgeoefend van een beleggingsonderneming bedoeld in artikel 47 of titel
IV van boek II van voornoemde wet zonder een vergunning te bezitten of wanneer de vergunning is ingetrokken of herroepen";
Ze werden van deze telastlegging op tegenspraak vrijgesproken door vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Kortrijk van 11 september 2001. De procureur des Konings te
Kortrijk stelde tegen het vonnis hoger beroep in.
Het bestreden arrest oordeelt:
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Elke "beleggingsonderneming naar Belgisch recht", die haar werkzaamheden in België
wenst uit te oefenen, moet, vooraleer haar werkzaamheden aan te vatten, een vergunning
verkrijgen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (artikel 47 wet 6 april
1995).
Het hof (van beroep) merkt op dat de vergunning moet verkregen zijn vooraleer de
werkzaamheden worden aangevat.
Aan de hand van de definities in de artikelen 44 tot 46 van de wet van 6 april 1995 kan
men afbakenen welke personen (ratione personae) en welke diensten (ratione materiae)
door Boek II, dat de beleggingsondernemingen betreft, worden beoogd. Dit betekent niet
dat al wie of al wat buiten Boek II valt, daarom ontsnapt aan elke reglementering: de uitgesloten personen of diensten zijn veelal onderworpen aan een eigen, specifiek regime
van toezicht, hetzij onder Boek III van de wet (dat handelt over de bemiddelaars, agenten
en beleggingsadviseurs), hetzij onder een aparte wetgeving (kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve belegging ...), hetzij onder een apart
deontologisch of administratief statuut (advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, ...),
hetzij onder een of ander analoog regime in het buitenland. Zelfs indien bepaalde financiële dienstverleners in België buiten enige specifieke reglementering vallen, geldt nog altijd een minimale jurisdictionele controle (bv. alle handelsondernemingen moeten zich
voegen naar de algemene, in elke rechtsstaat geldende rechtsnormen inzake reclame en
eerlijke handelspraktijken, boekhouding en jaarrekeningen, enz.)
De "beleggingsonderneming naar Belgisch recht" is een onderneming waarvan het "gewone bedrijf" bestaat in het "beroepsmatig" verrichten van "beleggingsdiensten voor derden" (cf. definitie zoals opgenomen in artikel 44 van de wet van 6 april 1995). De nadruk
ligt op het "gewoonlijk" en "beroepsmatig" karakter van de bedrijfsuitoefening. Voorts
wordt vereist dat de activiteit "voor derden" is verricht.
In dit opzicht stipt het hof (van beroep) dat de gegevens van het strafdossier niet toelaten met zekerheid te besluiten welke activiteit als dusdanig het precieze voorwerp vormde
van het "bedrijf" of beroep van de onderneming (hetgeen staat tegenover een activiteit die
"aanvullend" of "incidenteel" werd uitgeoefend) die door de beklaagden werd beoogd of
uitgeoefend.
Het is al evenmin gebleken of de "dienst" gepresteerd zou worden (of effectief gepresteerd werd) tegen een vergoeding.
De geviseerde 'beleggingsdiensten' zijn opgesomd in artikel 46, 1° van de wet van 6
april 1995. Het uitgangspunt is dat een vergunning als beleggingsonderneming ten minste
één beleggingsdienst moet bestrijken. Een vergunning als beleggingsonderneming kan aldus bestaan uit één of meer beleggingsdiensten alleen (dus zonder nevendiensten) ofwel
uit één of meer beleggingsdiensten tezamen met één of meer nevendiensten. Omgekeerd
mag een vergunning als beleggingsonderneming onder geen beding worden afgeleverd
voor diensten die alleen uit nevendiensten bestaan. In artikel 44 van de wet wordt trouwens geen gewag gemaakt van 'nevendiensten'.
De betrokken 'nevendiensten' zijn opgesomd in artikel 46, 2° van de wet.
Artikel 148, § 4, 1°, stelt strafbaar, diegene "wie zonder vergunning het bedrijf uitoefent van een beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 47 of titel IV, van boek II".
Deze wetsbepaling is duidelijk en hoeft geen verdere interpretatie. Enkel op de daadwerkelijke uitoefening van een beleggingsonderneming, zonder vergunning, staan correctionele straffen.
De bewijsmiddelen, verzameld tijdens het opsporingsonderzoek, laten enkel toe met zekerheid te besluiten dat de beklaagden een brief verstuurden met opschrift "Risicoloos beleggen in Europese en Amerikaanse topaande- len !!!". Voor de nadere inhoud van de
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brief verwijst het hof (van beroep) alhier kortheidshalve naar stuk 9 van het strafdossier.
Er zijn in het strafdossier geen overtuigende gegevens aanwezig waaruit het hof (van
beroep) met zekerheid zou kunnen afleiden dat de beklaagden (of één van hen), binnen de
periode zoals voorzien in de misdrijfomschrijving, beroepsmatig (en in het kader van de
uitoefening van een gewoon bedrijf) wensten een 'beleggingsdienst' voor derden (cf. de
wetsbepalingen) uit te oefenen. De precieze bedoelingen van de beklaagden zijn op dit
vlak eerder onzeker en onvoldoende bewezen. Het is al evenmin aangetoond dat er, binnen de aangegeven periode, door hen daadwerkelijk en in de door de wet vereiste omstandigheden, enige "beleggingsdienst", zoals bedoeld in de wet, werd gesteld.
De enkele inhoud van de aldus verstuurde brief laat het hof (van beroep) alhier niet toe
te besluiten dat de beklaagden, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk handelend (op enige
plaats of tijdstip, vermeld in de misdrijfomschrijving) daadwerkelijk het bedrijf van een
beleggingsonderneming beoogden uit te oefenen of daadwerkelijk hebben uitoefenend. De
inhoud van deze brief laat zelfs toe op ernstige wijze te twijfelen aan het feit of de beklaagden wel ooit de bedoeling hebben gehad om zelf beroepsmatig 'beleggingsdiensten'
in de zin van de wet (artikel 46, 1°) uit te oefenen in het kader van een gewone bedrijvigheid.
De (eisers) werden terecht ontslagen van rechtsvervolging.
Het bestreden vonnis wordt bevestigd.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Het bestreden arrest komt op grond van de overweging (zesde blad): "Artikel 148, § 4,
1°, stelt strafbaar, diegene wie zonder vergunning het bedrijf uitoefent van een beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 47 of titel IV, van boek II. Deze wetsbepaling
is duidelijk en hoeft geen verdere interpretatie. Enkel op de daadwerkelijke uitoefening
van een beleggingsonderneming, zonder vergunning, staan correctionele straffen", tot het
besluit dat het loutere versturen van een brief, waarbij beleggingen en diensten inzake
portefeuillebeheer worden aangeboden, niet onder de delictsomschrijving van het "uitoefenen van het bedrijf van een beleggingsonderneming" valt.
Het begrip "uitoefenen van een bedrijf" van een beleggingsonderneming impliceert
meer dan het feitelijk verstrekken van een beleggingsdienst, en omvat ook het aanbieden
van beleggingsdiensten; artikel 25, §1 van het koninklijk besluit van 20 december 1995,
dat de artikelen 110 en 111 van de wet van 6 april 1995 uitvoert, stelt het aanbieden van
een beleggingsdienst overigens met het verlenen ervan gelijk.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest de aangegeven wetsbepaling schendt door het begrip 'het uitoefenen van het bedrijf van een beleggingsdienst' tot de loutere verstrekking
van dergelijke dienst te beperken.
2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest overweegt (zesde blad): "Er zijn in het strafdossier geen overtuigende gegevens aanwezig waaruit het hof [van beroep] met zekerheid zou kunnen afleiden dat de beklaagden (...), binnen de periode zoals voorzien in de misdrijfomschrijving,
beroepsmatig (...) wensten een 'beleggingsdienst' voor derden (...) uit te oefenen. De precieze bedoelingen van de beklaagden zijn op dit vlak eerder onzeker en onvoldoende bewezen", en het arrest onder meer op grond van deze overweging besluit dat het ten laste
gelegde misdrijf niet werd gepleegd, minstens niet bewezen voorkomt; dat het arrest aldus
het bestaan van het ten laste gelegde misdrijf, minstens het bewijs ervan, afhankelijk stelt
van een bijzonder opzet, namelijk het opzet om een beleggingsdienst voor derden uit te
oefenen;
De aangegeven wetsbepaling werd opgevat als een inbreuk, waarvan de overtreding de
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strafbaarheid met zich meebrengt wegens het enkele feit dat ze werd begaan;
Het arrest schendt de aangegeven wetsbepaling door impliciet te eisen dat de inbreuk
wordt begaan met een specifiek opzet om strafbaar te zijn, namelijk het oogmerk om het
bedrijf van een beleggingsonderneming uit te oefenen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 44 van de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, beleggingsondernemingen de ondernemingen naar Belgisch recht zijn waarvan het gewone bedrijf bestaat in het
beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten voor derden, alsook de ondernemingen naar buitenlands recht die dit bedrijf in België uitoefenen; dat het woord
"beroepsmatig" vereist dat de dienst tegen vergoeding wordt verricht; dat het beroepsmatig verrichten van één beleggingsdienst volstaat;
Overwegende dat artikel 46, 1° van die wet bepaalt wat onder beleggingsdienst
moet worden verstaan, namelijk iedere hierna genoemde dienst die verricht
wordt voor derden:
"1.a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met
betrekking tot één of meer financiële instrumenten;
b) het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden;
c) het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een transactie in een financieel instrument tot stand kan komen;
2. het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument;
3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op
grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles
een of méér financiële instrumenten omvatten;
4. de overname van uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten
en/of het plaatsen van die uitgiften".
Overwegende dat, krachtens artikel 47, §1 van die wet, iedere beleggingsonderneming naar Belgisch recht, die niet valt onder de vennootschappen vermeld
in artikel 47, §§ 2 tot 4, die haar werkzaamheden in België wenst uit te oefenen,
vooraleer die aan te vatten, één van de vier vergunningen in de wetsbepaling vermeld, moet verkrijgen;
Overwegende dat artikel 148, § 4, 1° van die wet strafbaar stelt hij die het bedrijf uitoefent van een beleggingsonderneming bedoeld in artikel 47 of titel IV
van boek II van voornoemde wet zonder een vergunning te bezitten of wanneer
de vergunning is ingetrokken of herroepen;
Overwegende dat het voornoemde artikel het woord "het bedrijf uitoefent" niet
nader definieert; dat het derhalve in zijn gebruikelijke betekenis moet worden
verstaan; dat het te dezen niet alleen het verrichten van beleggingsdiensten zelf
omvat, maar ook het aanbieden ervan;
Dat het middel gegrond is;
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2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden,
zodat het geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
4 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 149
2° KAMER - 4 maart 2003

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - VEROORDELING
MET VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - FOUT WETENS EN WILLENS GEPLEEGD - TOEPASSING
OP OPZETTELIJKE EN ONACHTZAAMHEIDSMISDRIJVEN.
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - VERANTWOORDELIJKE
RECHTSPERSOON WEGENS HET OPTREDEN VAN GEÏDENTIFICEERDE NATUURLIJKE PERSOON - FOUT
WETENS EN WILLENS GEPLEEGD - TOEPASSING OP OPZETTELIJKE EN ONACHTZAAMHEIDSMISDRIJVEN.
1º en 2° De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en
willens heeft gepleegd is van toepassing zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidsmisdrijven1. (Art. 5, tweede lid Sw.)
(N. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
I. Cassatieberoep van beklaagde G. N.
1. Eerste middel
1. Het eerste middel is gericht tegen de beslissing van de rechtbank dat eiser het misdrijf, gepleegd op 10 december 1999, “wetens en willens” heeft gepleegd2.
In de eerste plaats zij verduidelijkt dat het belang van de vraag of eiser het misdrijf,
“wetens en willens” heeft gepleegd, hieruit volgt dat de rechtbank eiser strafrechtelijk
verantwoordelijk heeft gesteld, zonder na te gaan of eiser, dan wel de rechtspersoon aan
wie het misdrijf eveneens wordt toegerekend (maar die niet door het openbaar
ministerie als beklaagde werd vervolgd), de zwaarste fout heeft begaan. De rechtbank
oordeelde dat zij van dit onderzoek ontslagen was op grond van de beslissing dat eiser
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Zoals de Raad van State in zijn advies opmerkte, is de correcte Nederlandse uitdrukking “willens
en wetens”; VAN DALE merkt “wetens en willens” aan als algemeen Belgisch Nederlands.
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het misdrijf “wetens en willens” heeft gepleegd, zodat eiser, als natuurlijke persoon,
kon worden veroordeeld zelfs wanneer ook de rechtspersoon strafrechtelijk
verantwoordelijk zou zijn.
2. In het eerste onderdeel voert eiser aan dat het bestreden vonnis het “wetens en willens” plegen van het misdrijf niet alleen kon afleiden uit het de omstandigheid dat eiser,
natuurlijke persoon, zaakvoerder was.
In zoverre steunt het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis. De
rechtbank heeft het “wetens en willens” plegen van de feiten immers hoofdzakelijk
afgeleid uit de ernst van de overlading.
Eiser voert ook aan dat “de rechtbank, zonder verwijzing naar enige verklaring of stuk
in het strafdossier, niet wettig kan aannemen dat de zaakvoerder op de hoogte was van
het te zwaar geladen zijn van het voertuig”. Voorts voert eiser in dit verband aan dat
“niet eens vaststaat dat de zaakvoerder bij het laden van het voertuig aanwezig was”.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk omdat het opkomt tegen een beoordeling
van feiten.
3. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat het “behoren te weten” niet gelijkstaat
aan “wetens en willens” plegen. In een wat onzuiver geformuleerd onderdeel voert eiser
aan dat het vonnis, in zoverre het ernaar verwijst dat eiser “minstens behoorde te
weten” dat het voertuig overladen was, niet vaststelt dat eiser het misdrijf “wetens en
willens” heeft gepleegd.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever met “wetens en willens”
bedoelde “opzettelijk”; opzettelijk handelen wordt door de wetgever gesteld tegenover
onopzettelijk handelen, dit is door nalatigheid of uit onachtzaamheid. (in die zin de
toelichting bij het wetsvoorstel, Parl. St. Senaat, 1998-99, nr. 1217/1, p. 6 en letterlijk
in dezelfde zin het verslag, nr. 1217/6, p. 10; Parl. St. Kamer, 1998-99, nr. 2093/5, p.
29).
Daarbij is de vraag gerezen of de wettelijke kwalificatie van het misdrijf dan wel de
concrete geestesgesteldheid van de natuurlijke persoon bepalend is voor de beantwoording van de vraag of het misdrijf “wetens en willens” gepleegd is. De Raad van State
stelde deze vraag in het advies over het ontwerp van wet dat uiteindelijk als wetsvoorstel werd ingediend (Parl. St. Senaat, 1998-99, nr. 1-1217/6, p. 122): “Degene die de
wet moet interpreteren, zal zich immers kunnen afvragen of gelet dient te worden op de
concrete geestesgesteldheid van de natuurlijke persoon op het ogenblik waarop hij als
instrument van de rechtspersoon heeft gehandeld, dan wel of daarentegen uitgegaan
dient te worden van de wettelijke kwalificatie van het strafbare feit dat aan de rechtspersoon ten laste is gelegd, doordat de natuurlijke persoon alleen kan worden veroordeeld als dat strafbare feit een van die is waarbij wat men bijzonder opzet of een heel
bijzonder opzet noemt, vereist is”3. Terwijl in de toelichting nog werd gezegd dat “het
uitgangspunt derhalve de wettelijke kwalificatie van het misdrijf (is)” (Parl. St. Senaat,
1998-99, nr. 1217/1, p. 6 en letterlijk in dezelfde zin het verslag, nr. 1217/6, p. 10),
werd hierop tijdens de verdere bespreking teruggekomen (Parl. St. Kamer, 1998-99, nr.
2093/5, p. 29: “De rechter zal dus telkens moeten nagaan of de natuurlijke persoon onvoorzichtig heeft gehandeld of de fout opzettelijk heeft gepleegd”). Ook uit bepaalde
voorbeelden tijdens de parlementaire voorbereiding blijkt dat “wetens en willens” handelen ook mogelijk is bij misdrijven die geen (algemeen) opzet vereisen (Parl. St. Senaat, 1998-99, nr. 1-1217/6, p. 23, vgl. met p. 34).
Volgens de bewoordingen van art. 5 Sw. is een samenlopende veroordeling van natuur3 Onduidelijk is waarom volgens de Raad van State het “algemeen opzet” niet volstaat om gewag te
kunnen maken van een “wetens en willens” plegen van het misdrijf.
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lijke persoon en rechtspersoon mogelijk wanneer de natuurlijke persoon het misdrijf
wetens en willens gepleegd heeft. De wet bepaalt bijgevolg niet dat samenlopende veroordeling van natuurlijke persoon en rechtspersoon mogelijk is bij opzettelijke misdrijven. De vraag of het misdrijf “wetens en willens” werd gepleegd, moet dan ook worden
beoordeeld op basis van de aanwezigheid van opzet in de concrete geestesgesteldheid
van de natuurlijke persoon. Dit is overigens het meerderheidsstandpunt in de literatuur
(zie A. DE NAUW en F. DERUYCK, “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen”, R.W. 1999-2000, 906; F. KÉFER, “La responsabilité pénale de la
personne morale: une réponse de plus à la délinquance d’entreprise” in A. JACOBS (ed.),
Le point sur le droit pénal, 26; M. GOLLIER en F. LAGASSE, “La responsabilité pénale des
personnes morales: le point sur la question après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai
1999”; Soc. Kron. 1999, 524; P. TRAEST, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, T.R.V. 1999, 466-469; H.
VAN BAVEL, “De wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”, A.J.T. 1999-2000, 214; vgl. anders A. MASSET, “La loi du 4
mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du
filet pénal modalisée”, J.T. 1999, 656; eveneens anders M. FAURE, “De strafrechtelijke
verantwoordelijkheid in de onderneming”, T.P.R. 2000, 1331-1335; zie ook nog J.F.
TERLINDEN, “Responsabilité pénale de l’entreprise: avant et après la loi du 4 mai 1999” in
Tendensen in het bedrijfsrecht. De aansprakelijkheid van de onderneming, Antwerpen,
Kluwer, 2001, 77-80; L. VANWALLE, “De implicaties van de wet op de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de rechtspersoon op de vervolging van milieudelicten”,
T.M.R. 2001, 127-129).
Het Hof heeft deze interpretatie van “wetens en willens” in art. 5 Sw. bevestigd in het
arrest van 3 oktober 2000. Het heeft immers het geval bedoeld in de eerste zin van art.
5, tweede lid, Sw. omschreven als het geval waarbij het misdrijf door de natuurlijke
persoon uit onachtzaamheid is gepleegd. (AR P.00.0432.N, nr. 511).
Er kan nog worden opgemerkt dat wanneer alleen de door de wet vereiste schuldvorm
bepalend zou zijn voor de mogelijkheid van samenlopende strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van natuurlijke persoon en rechtspersoon, de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van hetzij de natuurlijke persoon, hetzij de rechtspersoon, in een
grote, en niet wenselijke mate zou worden beperkt. Vele misdrijven die in bijzondere
strafwetten zijn omschreven, vereisen immers geen opzet als schuldelement.
Hoe dan ook, het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. Het is immers
gericht tegen een overtollige redengeving; de schuld van eiser bestaande in het “wetens
en willens” plegen van het ten laste gelegde feit heeft het vonnis immers vastgesteld in
de overweging die luidt: “Dat tweede beklaagde in zijn hoedanigheid van zaakvoerder
van de N.V. Noterman Putboringen onwetend zou geweest zijn omtrent een dergelijke
“zware” overlading van de ingerichte camionette, kan de rechtbank niet aannemen.”
4. In het derde onderdeel voert eiser aan dat niet de concrete geestesgesteldheid van de
dader van belang is om te beoordelen of een misdrijf “wetens en willens” is gepleegd
maar wel de wettelijke kwalificatie van het misdrijf.
Zoals hierboven vermeld, kan deze interpretatie niet worden gevolgd. Het onderdeel
faalt naar recht.
5. In het vierde onderdeel voert eiser aan dat een samenlopende strafrechtelijke verantwoordelijkheid van natuurlijke persoon en rechtspersoon een “duidelijk opzet” vereist.
Art. 5 Sw. vereist geen “duidelijk opzet”, zodat het onderdeel faalt naar recht.
2. Tweede middel
Eiser leidt een miskenning van zijn recht van verdediging af uit het feit dat hij nooit als
“eventuele verdachte” werd ondervraagd.
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Ongeacht de vraag of hieruit een miskenning van het recht van verdediging kan worden
afgeleid, is het middel niet ontvankelijk. Eiser nam voor de appèlrechters geen
conclusie en evenmin blijkt uit enig ander stuk dat hij dit middel heeft aangevoerd.
In zover het middel aanvoert dat eiser niet aanwezig was bij het laden of het vertrek van
het voertuig, komt het op tegen een beoordeling van feiten, zodat het niet ontvankelijk
is.
II. Cassatieberoep van N.V. Noterman Putboringen
Deze eiseres liet haar cassatieberoep niet betekenen zodat het cassatieberoep niet
ontvankelijk is.
Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.
ARREST

(A.R. P.02.1249.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 juni 2002 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van nv Noterman Putboringen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij,
werd betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters eisers schuld niet alleen afleiden uit diens
zaakvoerderschap, maar uit de ernst van de overlading, waarvan zij zeggen dat
eiser als zaakvoerder daarvan op de hoogte moest zijn;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel opkomt tegen het oordeel in
feite van de rechter dat eiser wetens en willens heeft gehandeld;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met het in het onderdeel bekritiseerde
woordgebruik geen twijfel over eisers opzet laten voortbestaan, maar hun op redelijkheid gestoelde overtuiging dat eiser wetens en willens heeft gehandeld te
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kennen geven;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoordelijke
rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en willens heeft
gepleegd;
Dat deze bepaling van toepassing is zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidsmisdrijven;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de in het antwoord op het derde onderdeel vermelde bepaling niet een "duidelijk opzet" vereist;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling van
feiten door de rechter, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, niet blijkt dat eiser voor de appèlrechters heeft aangevoerd dat zijn
recht van verdediging was miskend omdat hij nooit als verdachte werd gehoord;
Dat het middel in zoverre eveneens niet ontvankelijk is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de namens de eiseres NV Noterman Putboringen aangevoerde middelen, die niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreffen, geen
antwoord behoeven;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
4 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Vander Stuyft, Oudenaarde.
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Nr. 150
2° KAMER - 5 maart 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN – KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
– STRAFVORDERING – NIETIGHEID, GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL –
AMBTSHALVE TOEZICHT - VOORWAARDEN.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING – STRAFVORDERING – NIETIGHEID, GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL – AMBTSHALVE TOEZICHT - VOORWAARDEN.
1º en 2° Krachtens art. 235Bis Sv., kan de kamer van inbeschuldigingstelling geen
nietigheid, grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering opwerpen
zonder de heropening van het debat te bevelen, wanneer die nietigheid, grond of verval
niet door een partij is aangevoerd en dus niet is behandeld in een debat op tegenspraak 1.
(Art. 235Bis, §3 Sv.)
(H. e.a. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1496.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, 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 stelt een middel voor, gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 21 tot 28 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 235bis, inzonderheid §§1 en 3 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest vernietigt de bestreden beschikking, in zoverre het het hoger beroep van verweerder ontvankelijk verklaart, verklaart de strafvordering bij wege van nieuwe beschikkingen verjaard en veroordeelt de eisers in de kosten van beide gedingen, die
voor de Staat zijn begroot op 31,35 euro, op grond van de redenen die hier als volledig
weergegeven worden beschouwd, en, in het bijzonder, op grond dat “de feiten van de telastlegging 1 zouden zijn gepleegd ‘op een onbepaalde datum tussen 1 en 17 september
1992’ en die van de telastlegging 2 ‘op een onbepaalde datum tussen 22 en 30 oktober
1 Zie Ph. TRAEST, T. DE MEESTER en A. MASSET, “Le règlement de la procédure et le contrôle de la
régularité de la procédure”, La loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale, Luik, 1998, blz.
214 en R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 3de uitg., Antwerpen, 2001, blz. 498, nr. 1175.

Nr. 150 - 5.3.03

HOF VAN CASSATIE

559

1992'; dat de feiten van de telastleggingen 1 en 2 van dien aard zijn dat zij met criminele
straffen worden gestraft door de artikelen 66, 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek; dat er evenwel grond bestaat om slechts correctionele straffen uit te spreken, wegens de aanneming van verzachtende omstandigheden voortvloeiende uit de afwezigheid
van enige eerdere veroordeling van de inverdenkinggestelde; dat meer dan vijf jaar verstreken zijn sinds de aanvullende vorderingen van 17 oktober 1997, de laatste daad die de
verjaring van de strafvordering heeft gestuit”.
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 235bis, §1 van het Wetboek van Strafvordering, onderzoekt de kamer
van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, op verzoek van
een van de partijen of ambtshalve de regelmatigheid van de hem voorgelegde rechtspleging.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de rechtspleging
ambtshalve onderzoekt en er een nietigheid, een grond van niet-ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering kan bestaan, moet ze overeenkomstig artikel 235bis, §3 van
het Wetboek van Strafvordering, de heropening van het debat bevelen.
Hoewel het aan de kamer van inbeschuldigingstelling staat om, bij de uitspraak over de
regeling van de rechtspleging, zelfs ambtshalve de mogelijke verjaring van de strafvordering te onderzoeken, kan het onderzoeksgerecht de strafvordering niet ambtshalve verjaard verklaren zonder het algemeen beginsel van het recht van verdediging te miskennen,
als het de partijen geen mogelijkheid biedt om zich hiertegen te verdedigen of dat tegen te
spreken.
Noch verweerder, noch de eisers, noch het openbaar ministerie hebben, te dezen, in
conclusie of in een vordering, al was het maar impliciet, de verjaring van de strafvordering aangevoerd.
De kamer van inbeschuldigingstelling diende dus de heropening van het debat te bevelen alvorens die grond van verval van de strafvordering vast te stellen.
Het bestreden arrest kon op zijn minst geen middel, afgeleid uit de verjaring van de
strafvordering, opwerpen zonder het recht van verdediging te eerbiedigen, dit wil zeggen
zonder de eisers de mogelijkheid te bieden hierover uitleg te verschaffen.
Bijgevolg werpt het bestreden arrest het middel van de verjaring ambtshalve op om het
verval van de strafvordering vast te stellen, terwijl die verjaring door geen enkele partij of
door het openbaar ministerie was aangevoerd, zonder voorafgaandelijk de heropening van
het debat te bevelen of, althans, zonder de eisers uit te nodigen over die verjaring tegenspraak te voeren en zonder hen, in voorkomend geval, in staat te stellen zich met dat middel akkoord te verklaren, zodat het artikel 235bis, en inzonderheid §3 van het Wetboek
van Strafvordering, schendt en het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, krachtens artikel 235bis, §3 van het Wetboek van Strafvordering, geen nietigheid, grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering kan opwerpen zonder de heropening van het debat te bevelen, wanneer die nietigheid, grond of verval niet

560

HOF VAN CASSATIE

5.3.03 - Nr. 150

door een partij is aangevoerd en dus niet is behandeld in een debat op tegenspraak;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat verweerder geconcludeerd
heeft tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, door hieruit de overschrijding af te leiden van de redelijke termijn, zoals die gewaarborgd wordt in
artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; dat geen enkele partij evenwel de verjaring van de strafvordering heeft opgeworpen, op grond van de artikelen 21, 22 en 23 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Dat de ambtshalve toepassing, zonder heropening van het debat, van de in de
voormelde wettelijke bepalingen bedoelde grond van verval van de strafvordering, het hierboven voormelde artikel 235 bis, §3, schendt;
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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
5 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 151
2° KAMER - 5 maart 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1 - ONDERZOEKSRECHTER - POLITIEAMBTENAREN - TOEPASSING - GETUIGE VERDACHTE - VERHOOR - GEVOLG.
2º ONDERZOEKSRECHTER - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 TOEPASSING - GETUIGE - VERDACHTE - VERHOOR - GEVOLG.
3º POLITIE - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 - TOEPASSING GETUIGE - VERDACHTE - VERHOOR - GEVOLG.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ART.
6 — ART. 6.1 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR NIET OP TEGENSPRAAK VERRICHT POLYGRAAF - SCHENDING - VOORWAARDE.
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR NIET OP TEGENSPRAAK
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VERRICHT - POLYGRAAF - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 - SCHENDING VOORWAARDE.
6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR
NIET OP TEGENSPRAAK VERRICHT - POLYGRAAF - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 SCHENDING - VOORWAARDE.
7º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL - EERLIJKHEID BIJ HET ZOEKEN NAAR BEWIJZEN - POLYGRAAF - TOEPASSING.
8º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EERLIJKHEID BIJ HET ZOEKEN
NAAR BEWIJZEN IN STRAFZAKEN - POLYGRAAF - TOEPASSING.
9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 3 - STRAF - LEVENSLANGE OPSLUITING - PROPORTIONALITEIT - ZWAARWICHTIGHEID VAN
HET MISDRIJF - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.
10º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - LEVENSLANGE OPSLUITING - PROPORTIONALITEIT ZWAARWICHTIGHEID VAN HET MISDRIJF - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER
- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3 - TOEPASSING.
11º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - STRAF
- LEVENSLANGE OPSLUITING - PROPORTIONALITEIT - ZWAARWICHTIGHEID VAN HET MISDRIJF VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3 - TOEPASSING.
1º, 2° en 3° De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen
aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M.1; die bepaling verbiedt hen bijgevolg niet een
getuige of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste van wie die
verklaring wordt afgenomen. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
4º, 5° en 6° Geen enkele schending van art. 6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige
omstandigheid dat een verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het
voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is verricht, terwijl de betwiste verklaring
en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een dossier waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7º en 8° Geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
eerlijkheid bij het zoeken naar bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat
een beschuldigde, tijdens het voorbereidende onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen
in een verhoor van een inverdenkinggestelde dat met een polygraaf is verricht, en
evenmin uit de omstandigheid dat hij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke test
te ondergaan3. (Algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerlijkheid bij het zoeken naar
bewijzen in strafzaken)
9º, 10°, 11° De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet
en van het E.V.R.M., en m.n. art. 3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de
zwaarwichtigheid van het verklaard bewezen misdrijf4. (Art. 3 E.V.R.M.)
(D. e.a. T. D. e.a.)

1 Zie Cass., 7 mei 1996, A.R. P.95.0362.N, nr. 157; 22 april 1998, A.R. P.98.0207.F, nr. 205.
2 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0784.F, nr. 361, met concl. adv.-gen. LOOP.
3 Zie Cass., 3 april 2001, A.R. P.99.1170.N, nr. 198; 30 okt. 2001, A.R. P.01.1239.N, nr. 583 en 23
april 2002, A.R. P.02.0174.N, nr. 247.
4 Zie Cass., 10 juni 1998, A.R. P.98.0286.F, nr. 296; over het toezicht van het Hof van Cassatie, zie
Cass., 12 maart 1998, A.R. D.97.0003.N, nr. 139 en 28 feb. 2002, A.R. D.01.0008.N, nr. 150.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0010.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoep zijn gericht tegen een arrest, op 25 november 2002 gewezen, en tegen 2 arresten, op 11 december 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 Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep tegen het tussenarrest van 25 november 2002 :
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres van moord, als dader of mededader, is beschuldigd
en voor het hof van assisen een conclusie heeft neergelegd waarin zij de nietigheid aanvoert van het verhoor van een inverdenkinggestelde die haar deelname
aan de misdaad had aangegeven; dat zij die nietigheid afleidde uit de omstandigheid dat die verklaring was afgenomen met behulp van een "polygraaf", zonder
dat zij het verhoor heeft kunnen bijwonen dat aldus ten haren laste is verricht;
Overwegende dat het arrest antwoordt op die conclusie, door te vermelden dat
het middel, dat reeds door de kamer van inbeschuldigingstelling was onderzocht
en verworpen, niet gegrond was, dat het bedoelde verhoor geenszins nietig was
en dat de aanwezigheid van die onderzoekshandeling in het dossier van de
rechtspleging geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden opleverde, aangezien eiseres vrij tegenspraak heeft kunnen voeren over zowel de bewijswaarde van de betwiste getuigenis als de pertinentie ervan ten aanzien van alle aan het vonnisgerecht voorgelegde gegevens;
Dat het hof van assisen zijn beslissing aldus regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de onderzoeksrechter en de politieambtenaren geen uitspraak dienen te doen over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken
en dus niet onderworpen zijn aan de voorschriften van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Dat die bepaling hen bijgevolg niet verbiedt een getuige of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste van wie die verklaring wordt afgenomen;
Dat geen enkele schending van het voormelde artikel 6.1 kan worden afgeleid
uit de enige omstandigheid dat een verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf,
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tijdens het voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is verricht, terwijl de
betwiste verklaring en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken
van een dossier waarover de partijen, zoals het arrest vaststelt, vrij tegenspraak
hebben kunnen voeren;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat de gegevens die, naar aanleiding van het verhoor van een van de getuigen, zijn verkregen met behulp van een
polygraaf, aan de tegenspraak van eiseres zijn onderworpen voor de raadkamer,
de kamer van inbeschuldigingstelling en het hof van assisen;
Dat geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
eerlijkheid bij het zoeken naar bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat eiseres, tijdens het voorbereidende onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen op het ogenblik dat de polygraaftest is verricht, en evenmin uit de omstandigheid dat zij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke test te ondergaan;
Dat ook dat onderdeel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep tegen het arrest dat op 11 december 2002 onder het
nummer 7008 is gewezen, en uitspraak doet over de tegen eiseres ingestelde
strafvordering :
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiseres betoogt dat de haar opgelegde straf van levenslange
opsluiting, gezien haar leeftijd en slechte gezondheidstoestand, een overdreven
en onmenselijke straf is in de zin van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Overwegende dat het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek
van feiten veronderstelt, waartoe het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
Dat het eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre het de schending aanvoert van
de artikelen 392, 393, 394 van het Strafwetboek, zonder te verduidelijken in hoeverre het arrest die bepalingen zou schenden;
Overwegende dat de rechter, voor het overige, op onaantastbare wijze, binnen
de grenzen van de wet en van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, de straf bepaalt die hij in verhouding acht
tot de zwaarwichtigheid van het bewezen verklaarde misdrijf;
Overwegende dat het arrest, na eiseres schuldig te hebben verklaard aan moord
als dader of mededader, een misdaad die door artikel 394 van het Strafwetboek
gestraft wordt met levenslange opsluiting, vermeldt dat "de beslissende rol van
[eiseres], die de aanstoker en organisator van de moord op haar echtgenoot was
en niet geaarzeld heeft de liefde van haar eigen zoon en de zwakheden van een
van zijn vrienden uit te buiten om haar doel te verwezenlijken, impliceert dat
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haar geen enkele verzachtende omstandigheid kan worden toegekend";
Overwegende dat noch uit de voorgaande overwegingen noch uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het hof van assisen de in het middel bedoelde verdragsbepaling heeft geschonden;
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 de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
5 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Jansen en J. Vossen, Brussel; P. Chomé en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 152
2° KAMER - 5 maart 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - INVERDENKINGGESTELDE - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN
- BEGRIP - GEEN REDENGEVING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - ONTVANKELIJKHEID.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING VERWIJZINGSBESCHIKKING - ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF NIETIGHEDEN - BEGRIP - GEEN
REDENGEVING - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Krachtens art. 135, §2 Sv., kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen
tegen de in art. 130 van dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden van die beschikking aanvoert 1; dat is het
geval bij miskenning van het vermoeden van onschuld of bij gebrek aan antwoord op een
conclusie. (Artt. 130 en 135, §2 Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0086.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 december 2002 gewezen
1 Zie Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. adv.-gen. LOOP.
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door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
Het is "beperkt tot de twee nietigheidsgronden" die eiseres voor dat gerecht
heeft aangevoerd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
- algemeen beginsel van recht op een onpartijdige rechterlijke instantie.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet-ontvankelijk, op grond
dat "de raadkamer de grenzen van de aanhangigmaking van de zaak bij dat rechtscollege
en het vermoeden van onschuld niet miskent, wanneer ze argumenteert dat '[eiseres] meer
dan waarschijnlijk (...), waarbij de raadkamer de telastlegging hiermee geenszins bewezen
verklaart'".
Grieven
Eiseres had in een regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie betoogd
dat de bestreden beschikking een onregelmatigheid bevatte die eruit diende te worden gehaald, met name een miskenning van het haar gewaarborgde vermoeden van onschuld.
Krachtens artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering, kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen een beschikking tot verwijzing van de zaak naar de
correctionele rechtbank, met name in geval van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de beschikking zelf.
Het huidige cassatieberoep is krachtens de gezamenlijke lezing van de artikelen 416,
tweede lid, en 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering, ontvankelijk voor [het] Hof,
als [het] Hof zich aansluit bij het betoog van eiseres over de miskenning van het vermoeden van haar onschuld.
De inverdenkinggestelde kan immers onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het
verwijzingsarrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in soortgelijke gevallen als
die welke hem het recht geven hoger beroep in te stellen tegen de verwijzingsbeschikking
van de raadkamer, meer bepaald wanneer de beslissing tot verwijzing zelf is aangetast
door een onregelmatigheid of een nietigheidsgrond.
Door de inhoud van de beroepen beschikking te bevestigen, neemt het bestreden arrest
de nietigheid of onregelmatigheid van die beschikking over.
Te dezen is het vermoeden van onschuld dat eiseres ten goede komt, miskend door de
bewoordingen van de verwijzingsbeschikking.
De beroepen beschikking beslist "dat moet worden overwogen dat [eiseres], als juriste
en raadsvrouw van eerst alle partijen en vervolgens van een van die partijen, meer dan
waarschijnlijk heeft ingezien dat de verrichtingen waaraan ze haar medewerking verleende, wederrechtelijk waren".
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De beschikking leidt hieruit af dat er voldoende bezwaren tegen eiseres bestaan.
De raadkamer beslist met name, niet meer en niet minder, dat [eiseres] heeft meegewerkt aan wederrechtelijke verrichtingen.
Die bewering, die is geuit tijdens de regeling van de rechtspleging, vormt een ernstige
miskenning van het recht van verdediging.
Daarenboven doet de raadkamer onomwonden uitspraak over het wederrechtelijk karakter van de verrichtingen waaraan [eiseres] haar medewerking heeft verleend, quod non,
terwijl ze zes paragrafen verder beslist dat ze "alleen kan vaststellen dat ze niet bevoegd is
om uitspraak te doen over de [aan de heer S.-P.] verweten bezwaren".
De raadkamer neemt geen genoegen met de uitspraak dat eiseres waarschijnlijk "heeft
moeten inzien dat de verrichtingen waaraan ze haar medewerking verleende, wederrechtelijk waren".
Ze beslist immers dat die stelling zelfs meer dan waarschijnlijk is.
[Eiseres] wordt immers verweten dat ze zaken heeft geheeld die door de heer S.-P. ten
nadele van mevrouw C.-B door middel van een misdaad of wanbedrijf zijn weggenomen,
verduisterd of verkregen.
De verschillende roerende goederen waarop de telastlegging betrekking heeft, zijn
"schilderijen van grote waarde", die, zoals uit de telastleggingen B2 en C3 blijkt, door de
heer S.-P. bedrieglijk zijn weggenomen.
Eiseres kan alleen betreuren dat het vermoeden van onschuld dat haar ten goede zou
moeten komen, is miskend. Dit vormt een grond van nietigheid of op zijn minst een onregelmatigheid van de beroepen beschikking.
Door haar recht op het vermoeden van onschuld te miskennen, heeft de raadkamer aldus een voorbarig oordeel geveld over de strafvordering - een voorbarig oordeel dat door
het bestreden arrest niet is bestraft - zodat eveneens het algemeen beginsel van het recht
op een onpartijdige rechterlijke instantie is miskend.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de aan de onderzoeksgerechten opgelegde verplichting om de conclusie te beantwoorden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres niet-ontvankelijk, op grond
dat "de raadkamer, door de regeling van de rechtspleging, de vordering om de uitspraak
aan te houden impliciet maar zeker heeft verworpen, en die verwerping voor het overige
met redenen heeft omkleed".
Grieven
Eiseres heeft in haar regelmatig voor het hof van beroep neergelegde conclusie betoogd
dat de bestreden beschikking een verzuim bevat in de zin van artikel 135 van het Wetboek
van Strafvordering, in zoverre een verweermiddel, te dezen een vordering om de uitspraak
aan te houden, niet was aangenomen.
Als kan worden aangenomen dat de regeling van de rechtspleging een beslissing tot impliciete verwerping van dat middel inhoudt, dan moet deze vooralsnog met redenen worden omkleed.
De beroepen beschikking vermeldt alleen dat "het eigendom van de litigieuze voorwerpen is vastgesteld bij notariële akte en dus ten genoege van recht bewezen schijnt te zijn,
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bij gebrek aan een andersluidend bewijskrachtig en precies gegeven".
Een dergelijke reden geeft geen antwoord op de drie precieze middelen die waren aangevoerd tot staving van de vordering om de uitspraak aan te houden.
Het bestreden arrest herstelt dat verzuim niet en neemt het aldus over.
Het middel is gegrond.

IV. Beslissing van het Hof
Over beide middelen samen :
Overwegende dat de inverdenkinggestelde, krachtens artikel 135, §2 van het
Wetboek van Strafvordering, hoger beroep kan instellen tegen de in artikel 130
van dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden van die beschikking aanvoert;
Overwegende dat de raadkamer eiseres naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen wegens heling en dat deze hoger beroep heeft ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking;
Overwegende dat eiseres, voor de kamer inbeschuldigingstelling, enerzijds geconcludeerd heeft tot "de onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking", wegens miskenning van het vermoeden van onschuld, en, anderzijds, tot een "verzuim van de verwijzingsbeschikking", die erin bestaat dat ze geen antwoord
heeft gegeven op de conclusie die eiseres voor de raadkamer had neergelegd;
Overwegende dat het bestreden arrest vermeldt dat "de raadkamer de grenzen
van de aanhangigmaking van de zaak en het vermoeden van onschuld niet miskent, wanneer ze argumenteert dat '[eiseres] meer dan waarschijnlijk (...)', waarbij de raadkamer de telastlegging hiermee geenszins bewezen verklaart; dat de
raadkamer, door de regeling van de rechtspleging, de vordering om de uitspraak
aan te houden impliciet maar zeker heeft verworpen, en die verwerping voor het
overige met redenen heeft omkleed; dat het hoger beroep dus niet ontvankelijk
is";
Dat het arrest, door het hoger beroep aldus niet-ontvankelijk te verklaren, het
voormelde artikel 135, § 2, schendt;
Dat de middelen wat dat betreft gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met betrekking tot de twee voormelde grieven, uitspraak doet over het hoger beroep van eiseres;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
5 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-M. Defourny, Luik.
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Nr. 153
1° KAMER - 6 maart 2003

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG - UITOEFENING VAN DE ERFDIENSTBAARHEID
- BELEMMERING.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR BODEMRECHTER - ERFDIENSTBAARHEID VAN DOORGANG - UITOEFENING VAN DE
ERFDIENSTBAARHEID - BELEMMERING - BODEMRECHTER - FEITELIJKE BEOORDELING CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
1º De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of er al dan niet een
belemmering bestaat voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid. (Art. 701, eerste lid
B.W.)
2º Niet-ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de
bodemrechter over het al dan niet bestaan van een belemmering voor de uitoefening van
de erfdienstbaarheid1.
(C. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0420.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 januari 2001 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.
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
- de artikelen 647, 701, 1134, 1135, 1143 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen en redenen
1 Het O.M. las het middel op een andere manier. Het was van oordeel dat het middel niet opkomt
tegen de beoordeling van de bodemrechter over de eventuele belemmering voor de uitoefening van
de erfdienstbaarheid, maar dat het de appèlrechters verwijt de verweerders te hebben toegestaan dat
zij de slagboom op slot deden en zulks in overtreding met art. 701, eerste lid B.W.
Het O.M was ook van oordeel dat het middel niet kon worden aangenomen. Het steunde daartoe op
de leer van H. DE PAGE (Traité, dl. VI, nr. 650) die in de omstandigheid dat een afsluiting op slot
kan worden gedaan geen vermindering van het gebruik van de erfdienstbaarheid ziet, mits de
eigenaar van het heersend erf een exemplaar van de sleutels bezit.
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Het bestreden vonnis wijzigt ten dele de bestreden beslissing waarbij de verweerders
waren veroordeeld om alle belemmeringen voor de vrije uitoefening van de ten voordele
van het erf van de eisers gevestigde erfdienstbaarheid van overgang, met inbegrip van de
slagboom, weg te nemen, en machtigt de verweerders om "de door hun rechtsvoorganger,
de heer O. geplaatste privé-slagboom, die hun erf afsloot van de Hooverstraat, te behouden en op voorwaarde dat ze (aan de eisers) een sleutel ervan zouden geven", op grond
dat, "(de verweerders), wat betreft de slagboom die het lijdend erf, namelijk het eigendom
van (de verweerders), afsluit van de Hooverstraat, het beroepen vonnis terecht bekritiseren, in zoverre het hen heeft veroordeeld om die houten slagboom weg te nemen; dat immers terecht moet worden opgemerkt dat het recht van de eigenaar van het lijdend erf om
zijn erf af te sluiten niet onverenigbaar is met de eerbiediging van de uitoefening van een
conventionele erfdienstbaarheid van overgang; dat die slagboom te dezen niet door (de
verweerders), maar door de vorige eigenaars is geplaatst, met het goedvinden van (de eisers); dat tussen de heer O., vorige eigenaar, en (de eisers) was overeengekomen dat de
slagboom open zou blijven en alleen zou dichtgaan indien de kinderen ervoor speelden
(brief van de heer O. van 3 september 1997); dat (de verweerders) niet de toepassing van
dat akkoord eisen maar de wegneming van die slagboom zonder meer, maar dat, gelet op
de voorgaande overwegingen, de rechtbank hun op dat punt geen gelijk kan geven; dat die
slagboom trouwens van belang is voor beide erven, daar het erf hierdoor kan worden afgesloten en aldus een grotere veiligheid kan worden gewaarborgd voor de gebouwen en
hun bewoners; dat de eigenaars van het erf vanzelfsprekend in het bezit moeten zijn van
een sleutel van die slagboom teneinde gemakkelijk toegang te hebben tot de uitweg".
Grieven
1. Eerste onderdeel
In hun akte van hoger beroep voerden de verweerders enkel aan dat "de slagboom die
het erf aan de rand van het eigendom van (de verweerders) afsloot, bestond en zonder problemen werd gebruikt door de vorige eigenaars en (de eisers); dat die slagboom niet alleen
privé-eigendom is maar geenszins kan worden beschouwd als een belemmering voor de
uitoefening van een erfdienstbaarheid van overgang (...); dat, derhalve, de slagboom nooit
op slot is gedaan en dat aan (de verweerders) niet het verbod kan worden opgelegd er een
bord op aan te brengen dat waarschuwt voor de aanwezigheid van een waakhond (...)".
Aldus vorderden de verweerders het recht om de slagboom, zoals hij voordien was geplaatst, te behouden, maar zij vroegen geenszins om te worden gemachtigd om die slagboom te voorzien van een slot of van een hangslot waardoor hij op slot kon worden gedaan.
Zij hebben zulks evenmin geëist in hun appèlconclusie waarin zij aanvoerden dat "het
recht van de eigenaar om krachtens artikel 647 van het Burgerlijk Wetboek zijn erf af te
sluiten niet onverenigbaar is met het feit dat een conventionele erfdienstbaarheid moet
worden inachtgenomen; dat 'de rechter derhalve kan bevelen dat op de uitweg de afsluiting zal worden voorzien van een poort die niet op slot zal worden gedaan' (...); dat de
(verweerders) derhalve opkomen tegen de insinuaties van de (eisers) (ik citeer) 'dat de
slagboom die aan de ingang van het eigendom van de (verweerders) is geplaatst (op de
ligging van de erfdienstbaarheid van overgang) voortdurend gesloten was en de bezoekers
ontmoedigde om naar (de eisers) te gaan (...)'; dat volgens notaris D. (...), de vorige eigenaar, de heer O., had verklaard dat 'de slagboom geen aanleiding gaf tot problemen en dat
de nabuur akkoord ging'; dat de huidige houding van de (eisers) is ingegeven door hun
haat jegens de (verweerders), aangezien zij in de tijd van de heer O. vrede hebben genomen met een toestand die nochtans achteraf niet veranderd is; (...) dat de slagboom die het
erf aan de rand van het eigendom van de (verweerders) afsloot bestond en zonder problemen werd gebruikt door de vorige eigenaars en de (eisers); dat die slagboom niet alleen
privé-eigendom is, maar geenszins kan worden beschouwd als een belemmering voor de
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uitoefening van een erfdienstbaarheid van overgang; (...) dat (...) die slagboom nooit op
slot is gedaan en (...)".
Het bestreden vonnis machtigt de verweerders niet alleen om de door de vorige eigenaar geplaatste slagboom te behouden, maar vooral om die slagboom te voorzien van een
slot waarvoor een sleutel nodig is en om die slagboom op slot te doen; aldus heeft het bestreden vonnis aan de verweerders, ofschoon zij enkel eisten dat de slagboom, zoals hij
vroeger bestond en gebruikt werd volgens het met de vorige eigenaar gesloten akkoord,
zou worden behouden, meer toegekend dan wat laatstgenoemden vorderden (schending
van artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het beschikkingsbeginsel).
2. Tweede onderdeel
Artikel 701, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de eigenaar van het
dienstbare erf niets mag doen dat zou strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te
verminderen of ongemakkelijker te maken".
Krachtens artikel 647 van het Burgerlijk Wetboek mag iedere eigenaar weliswaar zijn
erf afsluiten en verdwijnt dat recht in de regel niet wanneer er een conventionele erfdienstbaarheid van overgang bestaat, maar bij de uitoefening van dat recht mag de eigenaar niets doen dat op enigerlei wijze en hoe weinig ook het gebruik van de erfdienstbaarheid van overgang zou kunnen hinderen.
Ook al mag de eigenaar van het lijdend erf aldus een beweeglijke slagboom plaatsen op
de ligging van de erfdienstbaarheid van overgang, toch mag hij de uitoefening van de erfdienstbaarheid niet verzwaren en de totale vrijheid van toegang tot het heersend erf niet
verminderen door de poort in de afsluiting rond zijn erf te voorzien van sloten of andere
systemen die het gebruik van sleutels noodzakelijk maken, daar een dergelijk systeem een
belemmering vormt voor de vrije uitoefening van de erfdienstbaarheid door alle personen
die gebruik mogen maken van het recht van overgang om op het heersend erf te komen.
De erfdienstbaarheid van overgang bestaat immers niet uitsluitend in het voordeel van de
eigenaar van het heersend erf maar in het voordeel van dat erf dat onder alle omstandigheden en voor iedereen toegankelijk moet blijven.
In zoverre het bestreden vonnis de verweerders het recht geeft de slagboom die was
aangebracht in de afsluiting die door de vorige eigenaar was geplaatst op de ligging van
de ter hoogte van de Hooverstraat gevestigde erfdienstbaarheid van overgang, op slot te
doen, is het niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 647 en 701 van het
Burgerlijk Wetboek).
3. Derde onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de slagboom waarvan de verweerders het behoud
vorderden, door de vorige eigenaar van het lijdend erf met het goedvinden van de [eisers]
was geplaatst op voorwaarde "dat de slagboom open zou blijven en alleen zou dichtgaan
indien de kinderen ervoor speelden".
Op grond van dat akkoord machtigt het bestreden vonnis niettemin de verweerders niet
alleen om die slagboom te behouden, maar ook om hem te allen tijde op slot te doen; aldus miskent het arrest de draagwijdte en de verbindende kracht van het door de eisers met
de vorige eigenaar van het lijdend erf gesloten akkoord dat het aanvoert om te beslissen
dat er geen reden bestond om de slagboom weg te nemen (schending van de artikelen
1134, 1135, 1143 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek); hoe dan ook, door niet te preciseren of de slagboom enkel op slot mocht worden gedaan onder de voorwaarden vervat in
het tussen de eisers en de vorige eigenaar van het lijdend erf gesloten akkoord dan wel of
hij ten allen tijde op slot mocht worden gedaan, stelt het vonnis het Hof niet in staat de bestreden beslissing op haar wettigheid te toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters, door de verweerders te machtigen de door
hun rechtsvoorganger geplaatste privé-slagboom te behouden, op voorwaarde dat
ze aan de eisers een sleutel ervan zouden geven, geen uitspraak hebben gedaan
over door de verweerders niet gevorderde zaken en het beschikkingsbeginsel niet
hebben miskend;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 701, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek,
de eigenaar van het dienstbare erf niets mag doen dat ertoe zou strekken het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken;
Overwegende dat het aan de bodemrechter staat in feite te oordelen of er al
dan niet een belemmering bestaat voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters hun beslissing niet hebben gegrond op het
akkoord dat vroeger was gesloten tussen de eisers en de vorige eigenaar van het
lijdend erf;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
6 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie2 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 154
1° KAMER - 6 maart 2003

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT - NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP - ONTBINDING - VEREFFENING - VORDERING TOT FAILLIETVERKLARING WANKELEN VAN HET KREDIET - VOORWAARDEN.

2 Ibid.
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Het krediet van de ontbonden en in vereffening gegane naamloze vennootschap is niet aan
het wankelen, wanneer, enerzijds de ontbinding zonder bedrog heeft plaatsgevonden en
in goede omstandigheden verloopt tot voldoening van de schuldeisers of van een
aanzienlijke meerderheid van hen, wanneer hun toestemming niet verkregen is via een
onvolledige of verkeerde informatie, wanneer de wijze waarop de vereffening is verlopen
niet ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers aan het
wankelen te brengen, wanneer de regel van de gelijkheid van de schuldeisers is
nagekomen, wanneer er tijdens de vereffening geen juridische constructies zijn opgezet
die de schuldeisers kunnen benadelen en wanneer, anderzijds, een toereikende
meerderheid van de schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar behoudt1. (Art. 2
Faillissementswet 1997)
(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën T. EUROGAM N.V. in vereffening)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Werquin (vertaling):
(...)
Het tweede middel kan mijns inziens niet worden aangenomen.
1. Art. 2, eerste lid Faillissementswet 8 aug. 1997 (B.S. 28 okt. 1997) bepaalt dat de
koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt
is, zich in staat van faillissement bevindt.
In het oorspronkelijke wetsontwerp was het wankelen van het krediet, als voorwaarde
voor het faillissement, die losstaat van de staking van de betalingen, geschrapt2. Het begrip dook weer op tijdens de parlementaire voorbereiding in de Kamer van volksvertegenwoordigers, n.a.v. amendementen die ingegeven waren door de toestand van vennootschappen in vereffening en door de bezorgdheid om de vereffening, met de toestemming van de schuldeisers voort te zetten, ook al zijn de betalingen gestaakt.
De amendementen werden als volgt verantwoord:
-“De wankelende kredietwaardigheid is met name een belangrijk gegeven wanneer het
voor de rechtbank zaak is dat de vrijwillige, verlieslatende vereffening van een ontbonden vennootschap wordt voortgezet. In voorkomend geval heeft de vennootschap ‘op
duurzame wijze opgehouden te betalen’ aangezien de schuldeisers nog slechts kunnen
hopen op een beperkt dividend waarvan de uitkering dan nog vertraging zal oplopen
door al wat komt kijken bij de tegeldemaking van de activa. Een rechtbank die zou
vaststellen dat de kredietwaardigheid van een in vereffening zijnde vennootschap niet
aan het wankelen is (met name als het vertrouwen van de schuldeisers niet geschokt is
en/of de vereffening door een bevoegde en onafhankelijke vereffenaar tot ieders tevredenheid wordt voortgezet), zou in casu de uitspraak van het faillissement kunnen voorkomen”3.
-“De opheffing van het criterium volgens hetwelk het krediet aan het wankelen moet
zijn gebracht dreigt door de willekeurige aard van het criterium van de staking van betaling, ondernemingen in gevaar te brengen die moeilijkheden hebben maar volgens de
schuldeisers kansen op herstel bieden”4.
Er kon niet duidelijker benadrukt worden dat een vennootschap in vereffening op het
vertrouwen van haar schuldeisers moet kunnen rekenen en dat haar kredietwaardigheid
bijgevolg niet mag wankelen5.
1 Zie concl. O.M.
2 Gedr. St. Kamer 1991-1992, nr. 631-1, p. 55, art. 1.
3 Gedr. St. Kamer 1995-1996, nr. 330-3°, p. 1.
4 Gedr. St. Kamer 1995-1996, nr. 330-7, p.1.
5 GÉRARD, « Liquidation des sociétés commerciales et faillite, in La faillite et le concordat en droit
positif belge après la réforme de 1997 », Commission de Droit et Vie des Affaires, Fac. Dr. Un.
Liège 1998, p. 149.
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2. In een arrest van 17 september 1996 6 oordeelde uw Hof dat de vennootschap die opgehouden heeft te betalen en wier krediet aan het wankelen is gebracht, zich in staat van
faillissement bevindt.
In een arrest van 17 juni 19947 oordeelde uw Hof eerst dat het wankelen van het krediet
in de zin van art. 437 Faillissementswet nauw verband houdt met de staking van betaling, en besliste het vervolgens dat de vennootschap in vereffening die haar eisbare
schulden niet kan betalen of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, aan wie haar
schuldeisers weigeren een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die geen nieuw krediet kan krijgen, in staat van faillissement is.
Derhalve is de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan betalen
of op korte termijn niet zal kunnen voldoen, niet failliet wanneer met name de
schuldeisers haar een uitstel van betaling of een vermindering van schuldvordering
willen toestaan.
Wanneer de schuldeisers de vennootschap in vereffening een uitstel van betaling of een
vermindering van schuldvordering willen toestaan, tonen zij daarmee aan, aldus uw
Hof, dat de vennootschap hun vertrouwen blijft genieten en dat haar krediet dus niet
aan het wankelen is gebracht.
Uw Hof aanvaardt dus dat een verliesgevende vereffening niet tot faillissement leidt indien de schuldeisers zich daarin schikken8.
Bovendien zal in vele gevallen het welslagen van de vereffening, in hoofdzaak, zo niet
uitsluitend, afhangen van het behoud van dat vertrouwen9.
Het begrip wankelende kredietwaardigheid is weliswaar een juridisch begrip dat door
uw Hof kan worden getoetst, maar de beoordeling van de feiten waaruit de bodemrechter afleidt dat de kredietwaardigheid van de vennootschap in vereffening aan het wankelen is gebracht, behoort tot de onaantastbare bevoegdheid van die rechter.
Uw Hof gaat na of de bestreden beslissing gegrond is op feiten waaruit de rechter kon
afleiden dat het krediet van de vennootschap in vereffening niet aan het wankelen is
gebracht.
3. Wanneer de vennootschap in vereffening gaat, ontstaat er een samenloop tussen de
niet-bevoorrechte schuldeisers wier wederzijdse rechten op dat tijdstip zelf onherroepelijk bepaald worden en tussen wie gelijkheid moet bestaan in de uitkering van het maatschappelijk vermogen, onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers10, aldus kan de vereffenaar zich verzetten tegen individuele daden van tenuitvoerlegging die
de rechten van de overige “gezamenlijke” schuldeisers zouden kunnen schaden, m.a.w.
waardoor de gelijkheid die bij de verdeling van het actief tussen hen moet bestaan, verbroken zou worden11.
Nochtans behoudt iedere schuldeiser t.a.v. de schuldplichtige vennootschap in vereffening het recht op de volledige betaling van zijn schuldvordering en blijft hij over de
middelen beschikken om de volledige betaling te betrachten, door de juridische erkenning van zijn schuldvordering en het aanwenden van maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging. Daarbij hoeft hij zich niet te bekommeren om de samenlopende rechten
van de overige schuldeisers12.
6 A.C. 1996, nr. 314.
7 A.C. 1994, nr. 319 en concl. adv.-gen. BRESSELEERS.
8 GÉRARD, o.c., p. 156; VEROUGSTRAETE, I., Manuel de la faillite et du concordat, 1998, p. 230.
9 GÉRARD, o.c., p. 149.
10 Cass., 23 nov. 1939, A.C.1937-1940, 224; GÉRARD, o.c., p. 126.
11 Cass., 24 maart 1977, A.C. 1977, 802; 23 jan. 1998, nr. 268 en concl. adv.-gen. J ANSSENS
BISTHOVEN in Bull. en Pas. 1998, I, 792.
12 GÉRARD, o.c., p.148.
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Wanneer bijgevolg de opschorting van de betalingen, in het geval van een
verliesgevende vereffening die impliceert dat iedere schuldeiser genoegen moet nemen
met het dividend dat hem toekomt, die dient om de gelijkheid tussen de schuldeisers te
vrijwaren en verantwoord wordt door de zorg om bij de vereffening de belangen van de
schuldeisers te beschermen, niet door de meerderheid van die schuldeisers of door de
belangrijkste onder hen wordt betwist doordat zij de onmiddellijke volledige
terugbetaling van hun schuldvordering eisen of doordat zij maatregelen van gedwongen
tenuitvoerlegging nemen, moet men ervan uitgaan dat de schuldeisers aanvaarden dat
de vereffening verliesgevend lijkt en dat de vennootschap haar verbintenis tot betaling
nakomt door bepaalde betalingen uit te stellen en aldus, in het voorkomend geval, haar
contractuele verplichtingen niet naleeft; in dergelijke omstandigheden kan men ervan
uitgaan dat de kredietwaardigheid van de in vereffening gegane vennootschap niet aan
het wankelen is gebracht.
Die bewering wordt niet tegengesproken door het arrest van uw Hof van 17 juni 1994.
Kenmerkend hierbij is de uitdrukkelijke verwijzing van het arrest naar de weigering van
de schuldeisers om de vennootschap in vereffening een uitstel van betaling te verlenen13.
Zolang de schuldenaar termijnen en uitstel van betaling van zijn schuldeisers krijgt, is
zijn kredietwaardigheid niet aan het wankelen gebracht.
Het komt er dus in wezen op aan te weten of de omstandigheden waarin de vereffening
ingezet en voortgezet is, de goedkeuring van een meerderheid van de schuldeisers of
van de belangrijkste onder hen wegdraagt14.
Indien in de loop van de vereffening zou blijken dat een meerderheid van de
schuldeisers of de belangrijkste onder hen niet langer zouden toestaan dat de toestand
van de vrijwillige vereffening blijft bestaan, dan moet daaruit worden afgeleid dat de
schuldeisers niet langer vertrouwen hebben in de wijze waarop de vereffenaar de
vereffening regelt, en derhalve dat het krediet van de vennootschap in vereffening aan
het wankelen is gebracht en dat de rechter het faillissement van de vennootschap moet
uitspreken, zulks voor zover die schuldeisers gewettigde redenen hebben om het
faillissement boven de vereffening te verkiezen en er aan hun zijde geen misbruik van
recht is.
4. Het bestreden arrest wijst erop dat de rechtbank van koophandel in zijn vonnis van 2
februari 1999, enerzijds, de herroeping heeft uitgesproken van de aan verweerster
toegekende definitieve opschorting van betaling, nadat het had vastgesteld dat
voornoemde vennootschap onmogelijk het door haar schuldeisers goedgekeurde
terugbetalingsplan kon nakomen en geoordeeld had dat niets belet dat de schuldeisers
van een handelsvennootschap, die duidelijk heeft opgehouden te betalen, hun
vertrouwen in die vennootschap behouden, en anderzijds de commissarissen inzake
opschorting heeft bevolen verweersters algemene vergadering samen te roepen teneinde
de vennootschap te laten ontbinden.
Vervolgens wijst het bestreden arrest erop dat de rechtbank van koophandel in zijn
vonnis van 16 februari 1999 een van de commissarissen inzake opschorting als
vereffenaar heeft aangesteld.
Het bestreden arrest is van oordeel dat ook als er voor vereffening wordt gekozen,
faillissement mogelijk blijft ingeval de schuldeisers hun vertrouwen in de vereffenaars
verliezen; met dien verstande dat men zich, bij de beoordeling of het faillissement van
13 COPPENS en T’KINT, « Examen de jurisprudence sur les faillites, les concordats et les privilèges »,
R.C.J.B. 1997, p. 161.
14 DERMINE, Noot onder kh. Charleroi, 12 sept. 1995, Rev.rég.dr., 1996, p. 76; T’KINT, Opmerkingen
onder Luik, 17 nov. 1988, R.P.S. 1989, p. 66.
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verweerster in vereffening moet worden uitgesproken, op het tijdstip moet plaatsen
waarop de rechtbank over eisers vordering uitspraak heeft gedaan en moet nagaan hoe
het er thans mee gesteld is.
Het arrest oordeelt op grond van de in het middel vermelde redenen en op grond van
zijn andere redenen dat de wijze waarop de vereffening is uitgevoerd verweersters
krediet bij de schuldeisers niet aan het wankelen brengt, dat het door eiser jegens de
vereffening betoonde wantrouwen onterecht is en dat een toereikende meerderheid (64
pct.) van de schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar blijft behouden.
Aldus heeft het bestreden arrest, nadat het erop had gewezen dat verweerster bij de
uitspraak van het voornoemde vonnis op 2 februari 1999, opgehouden had te betalen en
dat haar kredietwaardigheid bij de schuldeisers, die ermee hadden ingestemd haar een
uitstel van betaling toe te staan, niet aan het wankelen was gebracht, uit de in het
middel vermelde redenen en op grond van zijn andere redenen naar recht afgeleid heeft
dat de kredietwaardigheid van verweerster in vereffening, bij de uitspraak van het
arrest, in de ogen van de schuldeisers, of althans van een toereikende meerderheid van
hen, die haar aldus uitstel van betaling wilden blijven toestaan, niet aan het wankelen
was gebracht.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0598.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37 en 45 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- de artikelen 2 en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld a) dat verweerster op 16 februari 1998 een verzoekschrift tot
gerechtelijk akkoord heeft ingediend bij de Rechtbank van Koophandel te Luik, b) dat de
rechtbank op 2 maart 1998 aan verweerster een voorlopige opschorting heeft toegestaan
tot 30 juni 1998 en die opschorting achteraf verlengd heeft tot 30 september 1998, c) dat
de algemene vergadering van de schuldeisers van verweerster op 22 september 1998 de
voorstellen van verweerster tot een gerechtelijk akkoord heeft goedgekeurd, d) dat de
rechtbank op 28 september 1998 "het plan bekrachtigt" en aan verweerster een definitieve
opschorting toekent van 24 maanden, e) dat de rechtbank, bij vonnis van 2 februari 1999,
de definitieve opschorting heeft herroepen wegens de niet-uitvoering van het plan door
verweerster), f) dat de rechtbank, bij hetzelfde vonnis, op verzoek van verweerster, de
commissarissen inzake opschorting heeft bevolen de algemene vergadering van verweer-
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ster bij een te roepen met de ontbinding ervan op de agenda, g) dat de op 8 februari 1999
bijeengeroepen algemene vergadering van verweerster besloten heeft verweerster te ontbinden en h) dat de rechtbank, bij vonnis van 16 februari 1999 een van de commissarissen
inzake opschorting heeft aangesteld als vereffenaar van verweerster, verklaart het arrest
de door eiser bij exploot van 6 mei 1999 ingestelde rechtsvordering tot faillietverklaring
van verweerster niet gegrond, op grond dat de beslissing van 2 februari 1999 van de
Rechtbank van Koophandel te Luik, waarbij de commissarissen inzake opschorting wordt
bevolen de algemene vergadering van verweerster bijeen te roepen met de ontbinding ervan op de agenda, "niet kan worden betwist", dat de wet van 17 juli 1997 betreffende het
gerechtelijk akkoord "voorziet in de ontbinding als alternatief voor de faillietverklaring
ingeval van mislukking van het akkoord", en dat, in een dergelijk geval, de rechtbank,
zelfs als de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, niet verplicht is het faillissement uit
te spreken, daar die verplichting in dat geval niet meer van openbare orde is of althans
slechts van "relatieve openbare orde" is.
Grieven
De koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement.
Als die voorwaarden vervuld zijn, is de rechtbank verplicht het faillissement uit te spreken.
Dat is het geval, zelfs als de koopman, met toepassing van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, een definitieve opschorting heeft verkregen die achteraf herroepen werd.
Daar het arrest beslist dat het niet verplicht is verweerster failliet te verklaren, zelfs als
de voorwaarden daartoe vervuld zijn, verantwoordt het bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 183, inzonderheid §1 van het Wetboek van vennootschappen;
- de artikelen 2 en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld a) dat verweerster op 16 februari 1998 een verzoekschrift tot
gerechtelijk akkoord heeft ingediend bij de Rechtbank van Koophandel te Luik, b) dat de
rechtbank op 2 maart 1998 aan verweerster een voorlopige opschorting heeft toegestaan
tot 30 juni 1998 en die opschorting achteraf verlengd heeft tot 30 september 1998, c) dat
de algemene vergadering van de schuldeisers van verweerster op 22 september 1998 de
voorstellen van verweerster tot een gerechtelijk akkoord heeft goedgekeurd, d) dat de
rechtbank op 28 september 1998 "het plan bekrachtigt" en aan verweerster een definitieve
opschorting toekent van 24 maanden, e) dat de rechtbank, bij vonnis van 2 februari 1999,
de definitieve opschorting heeft herroepen wegens de niet-uitvoering van het plan door
verweerster, f) dat de rechtbank, bij hetzelfde vonnis, op verzoek van verweerster, de
commissarissen inzake opschorting heeft bevolen de algemene vergadering van verweerster bijeen te roepen met de ontbinding ervan op de agenda, g) dat de op 8 februari 1999
bijeengeroepen algemene vergadering van verweerster besloten heeft verweerster te ontbinden en h) dat de rechtbank, bij vonnis van 16 februari 1999, een van de commissarissen inzake opschorting heeft aangesteld als vereffenaar van verweerster, verklaart het arrest de door eiser bij exploot van 6 mei 1999 ingestelde rechtsvordering tot faillietverklaring van verweerster niet gegrond.
Na eraan te hebben herinnerd dat eiser doet blijken van het vereiste belang om het faillissement van verweerster aan te vragen en dat zijn rechtsvordering dus ontvankelijk is,
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dat men zich, bij de beoordeling van de faillissementsvoorwaarden, niet dient te plaatsen
op de dag van de ontbinding van verweerster, "maar op de dag waarop de rechtbank over
de vordering uitspraak heeft gedaan" en dat men moet "nagaan hoe het er thans mee gesteld is", dat het hof van beroep te dien einde "bovendien rekening moet houden met de
voorwaarden waaronder de vereffening wordt voortgezet" (en met name moet nagaan of
de schuldeisers instemmen met de voorzetting van de vereffening, of die voortzetting tot
hun voldoening is geschied of, althans, tot voldoening "van een aanzienlijke meerderheid"
onder hen, in zoverre zij juist en volledig zijn geïnformeerd en of de vereffenaar hun vertrouwen heeft) alsook met de "vooruitzichten" die de vereffening "biedt aan de schuldeisers", voegt het arrest eraan toe :
"dat de wijze waarop de vereffening is verlopen niet ertoe kan leiden het krediet van de
vennootschap bij de schuldeisers aan het wankelen te brengen; dat niet wordt aangevoerd
dat de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet in acht genomen (is) of dat er tijdens de vereffening juridische constructies zijn opgezet die de schuldeisers kunnen benadelen (...);
dat trouwens aan de vereffenaar die door de rechtbank regelmatig is aangesteld als curator geen enkel verwijt wordt gemaakt over de wijze waarop hij zich van zijn opdracht
heeft gekweten; dat noch zijn eerlijkheid, noch zijn deskundigheid, en al evenmin zijn onafhankelijkheid en zijn zorgvuldigheid worden betwist".
Grieven
De koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en wiens krediet geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement.
Als die voorwaarden vervuld zijn, is de rechtbank verplicht hem failliet te verklaren.
Dat is het geval met een ontbonden en in vereffening zijnde handelsvennootschap die
geacht wordt voort te bestaan met het oog op haar vereffening en die tot het sluiten hiervan een handelsvennootschap blijft.
Het wankelen van het krediet in de zin van artikel 2 van de wet van 8 augustus 1997
houdt nauw verband met de duurzame staking van betaling; meer bepaald is een vennootschap in staat van faillissement wanneer ze haar eisbare schulden niet betaalt en wanneer
vaststaat dat zij haar schulden op korte termijn niet zal kunnen voldoen, omdat zij, bij gebrek aan eigen middelen of krediet, niet in staat is haar verbintenissen na te komen.
Dat is het geval met de vennootschap in vereffening die haar eisbare schulden niet kan
betalen of ze op korte termijn niet zal kunnen betalen, aan wie de schuldeisers weigeren
een uitstel van betaling of een vermindering van hun schuldvordering toe te staan en die
geen nieuw krediet kan krijgen.
Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het de vordering van eiser tot faillietverklaring
van verweerster verwerpt, onder meer op grond dat de voorwaarden waaronder de vereffening van verweerster wordt voortgezet "de kredietwaardigheid van de vennootschap bij
de schuldeisers niet aan het wankelen kunnen brengen, dat niet wordt aangevoerd dat de
gelijkheid van de schuldeisers" is miskend en dat de vereffening zonder bedrog is verlopen en is uitgevoerd door een vereffenaar die de vereiste hoedanigheden bezit, zonder
daarbij na te gaan of verweerster in staat is haar eisbare schulden te betalen of, bij gebreke
hiervan, of de schuldeisers van verweerster bereid zijn hem een uitstel van betaling of een
vermindering van hun schuldvordering toe te staan en of verweerster krediet kan verkrijgen, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat artikel 2 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 be-
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paalt dat de koopman die op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en
wiens krediet geschokt is, zich in staat van faillissement bevindt;
Overwegende dat het arrest, na erop te hebben gewezen dat verweerster ontbonden en in vereffening gegaan was, beslist dat "het krediet niet aan het wankelen is, 'wanneer de ontbinding zonder bedrog heeft plaatsgevonden en in goede
omstandigheden verloopt tot voldoening van de schuldeisers of van een aanzienlijke meerderheid van hen, wanneer hun toestemming niet verkregen is via een
onvolledige of verkeerde informatie'; dat de wijze waarop de vereffening is verlopen niet ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers
aan het wankelen te brengen; dat niet wordt aangevoerd dat de regel van de gelijkheid van de schuldeisers niet in acht is genomen of dat er tijdens de vereffening juridische constructies zijn opgezet die de schuldeisers kunnen benadelen"
en op grond van een feitelijke beoordeling vaststelt dat een toereikende meerderheid van schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar blijft behouden;
Dat het arrest, daar het aldus vaststelt dat het krediet van verweerster niet aan
het wankelen was, wettig beslist dat de faillissementsvoorwaarden niet vervuld
waren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste middel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel blijkt dat het middel,
ook al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden en derhalve niet ontvankelijk
is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 155
1° KAMER - 6 maart 2003

1º LASTGEVING - LASTGEVING AD LITEM - GERECHTSDEURWAARDER PROCESHANDELING - DAGVAARDING - WOONPLAATSKEUZE - ONTKENTENIS.
2º GERECHTSDEURWAARDER - LASTGEVING AD LITEM - PROCESHANDELING DAGVAARDING - WOONPLAATSKEUZE - ONTKENTENIS.
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3º DAGVAARDING - GERECHTSDEURWAARDER - LASTGEVING AD LITEM PROCESHANDELING - WOONPLAATSKEUZE - ONTKENTENIS.
4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN GERECHTSDEURWAARDER - LASTGEVING AD LITEM - PROCESHANDELING - DAGVAARDING WOONPLAATSKEUZE - ONTKENTENIS.
1º, 2°, 3° en 4° De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp
uitmaken van een procedure tot ontkentenis1. (Artt. 848 en 849 Ger.W.)
(K. T. ANILAM Ltd. Vennootschap naar Brits recht e.a.)

Conclusie van de h. advocaat-generaal Werquin (vertaling):
Blijkbaar faalt het middel naar recht.
1. Art. 848, eerste lid Ger.W. luidt als volgt: “Ingeval een proceshandeling wordt
verricht namens een persoon, buiten iedere vertegenwoordiging, zonder dat deze die
handeling, zelfs stilzwijgend heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd, kan hij verzoeken
die handeling van onwaarde te verklaren.”
De ontkentenis van proceshandelingen is de afkeuring van een handeling die zonder
toereikende bevoegdheid door een ministeriële ambtenaar of een lasthebber ad litem
verricht is2.
Iedere proceshandeling die wordt verricht door een ministerieel ambtenaar of een
lasthebber ad litem, wordt geacht verricht te zijn binnen de perken van diens
bevoegdheid.
De akten die worden verricht door een ministerieel ambtenaar of door een lastgever ad
litem kunnen nietig verklaard worden, maar zolang ze niet wettig ontkend zijn en er
daartoe geen rechtsvordering is ingesteld, worden ze geacht geldig te zijn.
De ontkentenis van proceshandelingen vindt haar oorsprong in de aard zelf van de lastgeving ad litem3.
De vordering tot ontkentenis onderstelt dat er een vertegenwoordiger in rechte of een
ministerieel ambtenaar in naam van een persoon een proceshandeling heeft verricht,
zonder dat die handeling gelast, toegelaten of bekrachtigd is.
Het begrip rechtshandeling wordt in het Gerechtelijk Wetboek niet omschreven. De
term “handeling” krijgt in de procedure, zoals in het burgerlijk recht, een tweevoudige
betekenis: nu eens wordt hij begrepen in de zin van rechtshandeling, d.w.z. de wilsuiting die rechtsgevolgen beoogt; dan eens doelt hij op de akte, d.w.z. het geschrift dat
dient om die wilsuiting vast te stellen en te bewijzen4.
In een arrest van 28 april 19885 was uw Hof van oordeel dat, wanneer art. 860 Ger.W.
de term “proceshandeling” gebruikt, het gaat om een handeling die in het kader van een
proces of onder het toezicht van het gerecht, door de partijen, hun gevolmachtigden of
het hulppersoneel van de rechter is verricht. Die handelingen kunnen de procedure
voorbereiden, ze inleiden, het onderzoek en het vlotte verloop ervan verzekeren, de beslissing in rechte en de tenuitvoerlegging ervan omkleden of het inleiden en het aanwenden van rechtsmiddelen voorafgaan6.
1 Zie concl. O.M.
2 DÉSAVEU, R.P.D.B., dl. III, p. 656, nr. 1.
3 R.P.D.B., o.c., p. 657, nr. 2.
4 VAN COMPERNOLLE, Noot. “Le code judiciaire et la théorie des nullités”, R.C.J.B. 1977, p. 608, nr. 5.
5 A.C. 1987-88, nr. 527.
6 VAN COMPERNOLLE, o.c. nr. 7; DE CORTE en DECONINCK, «Nullités après la loi du 3 août 1992 – Toilettage ou révolution?», in Le droit judiciaire rénové, Brussel, Kluwer, 1992, p. 138.
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De rechtsleer meent dat die omschrijving ook past in de context van art. 848 Ger.W.7
Het gedinginleidende exploot, ofwel dagvaarding, vormt een wilsuiting om een
procedure in te stellen voor het gerecht dat bevoegd is om van een geschil kennis te
nemen en is dus een proceshandeling.
Luidens art. 111 B.W. is woonplaatskeuze een vrijwillige of bij de wet opgelegde keuze
van een bijzondere woonplaats, die losstaat van de algemene woonplaats, die overigens
volledig blijft bestaan, met het oog op de uitvoering van een welbepaalde handeling of
reeks handelingen. M.b.t. die handelingen vervangt de gekozen woonplaats de werkelijke woonplaats, en dat zowel voor de vermoede aanwezigheid van die persoon als voor
de rechtsgevolgen die aan de woonplaats verbonden zijn. De gekozen woonplaats is een
fictieve woonplaats die louter ten gevolgen van de wilsuiting ontstaat en, binnen de
vastgestelde perken, dezelfde rol speelt als de werkelijke woonplaats die trouwens blijft
voortbestaan voor alle overige zaken van de betrokken persoon8.
De gekozen woonplaats is de uitwerking van de wil van de partijen of een van hen, met
name m.b.t. de keuze van de specifieke plaats (woning van een vriend, studie van een
notaris, ...) waar zij zich vestigt9.
De woonplaatskeuze strekt ertoe de rechtsverhouding tussen twee of meer partijen te regelen m.b.t. een rechtshandeling of reeks rechtshandelingen. De woonplaatskeuze heeft
slechts uitwerking voor die handelingen en alle rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen ervan en verbindt enkel de partijen: in die omschrijving komt de specificiteit en de
betrekkelijkheid van de gekozen woonplaats duidelijk tot uiting10.
De gekozen woonplaats is een van de plaatsen waar volgens de wet betekend kan worden, met alle gevolgen van dien voor de beoordeling van de geldigheid van de procedure11.
De woonplaatskeuze vormt een wilsuiting om, binnen de context van een gerechtelijke
procedure, aan te geven waar de betekeningen moeten gebeuren en is dus een
proceshandeling.
2. De ontkentenis betreft een handeling die verricht is in naam van een andere persoon,
d.w.z. door een vertegenwoordiger in naam van de vertegenwoordigde.
De vertegenwoordiger treedt in rechte op in de context van een lastgeving12.
Gerechtsdeurwaarders zijn openbare en ministeriële ambtenaren die, als medewerkers
van het gerecht, opdrachten krijgen betreffende de inleiding van de processen, de behandeling ervan en de tenuitvoerlegging van de titels13.
Als openbaar ambtenaar en medewerker van het gerecht is de gerechtsdeurwaarder bij
uitsluiting bevoegd om alle exploten krachtens art. 516 Ger.W. op te stellen.
Wanneer de gerechtsdeurwaarder, een bezoldigde professionele lasthebber, een exploot
moet betekenen op verzoek van eisers advocaat, is de gerechtsdeurwaarder lasthebber
van de cliënt als gevolg van een met de advocaat gesloten overeenkomst, waarbij hij in
naam en voor rekening van die advocaat optreedt. Hij handelt op verzoek van de partij
en onder voorbehoud van zijn eigen aansprakelijkheid die hij aanvaardt en volgens de
7 DEPUYDT, « Le désaveu: étude analytique des articles 848 à 850 du Code judiciaire », R.G.D.C.
1997, p. 147, nr. 4.
8 R.P.D.B., complém., dl. VIII, le domicile, p. 332, nr. 56.
9 R.P.D.B., idem, nr. 59.
10 R.P.D.B., idem, nrs. 67, 68.
11 FETTWEISS, Manuel de procédure civile, 1987, p. 183.
12 DEPUYDT, o.c., p. 148, nr. 6 en p. 149, nr. 8.
13 DE LEVAL, « La responsabilité professionnelle des huissiers de justice », in La responsabilité professionnelle des gens de justice et des notaires, C.J.B. de Mons 1989, p. 1.
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opdrachten die hij van die partij heeft ontvangen14.
In een arrest van 28 mei 198515 was uw Hof, in die onderstelling, van oordeel dat er een
wettelijk mandaat bestaat.
In een arrest van 8 september 199316, betreffende een strafzaak in de context van de betekening door een gerechtsdeurwaarder van een verzet na het verstrijken van de wettelijke termijn, was uw Hof van oordeel, enerzijds, dat de fouten of nalatigheden van de
lasthebber de lastgever binden, wanneer ze worden begaan binnen de perken van de
lastgeving en op zichzelf voor de lastgever geen vreemde oorzaak, toeval of overmacht
kunnen opleveren en, anderzijds, dat het arrest het bestaan van die rechtvaardigingsgronden aan de zijde van de lasthebber afwijst, nu het erop wijst "dat de gerechtsdeurwaarder een fout heeft begaan door de laattijdige uitvoering van de door de raadsman
(van eiseres) gegeven opdrachten”.
Aangezien de gerechtsdeurwaarder, ingevolge zijn lastgeving ad litem, een
woonplaatskeuze heeft gedaan, wordt hij verondersteld het recht te hebben gehad om
die proceshandeling te verrichten die, bijgevolg, die partij bindt tot zij, via de
bijzondere procedure van de ontkentenis, heeft laten beoordelen dat hij de perken van
de algemene lastgeving die zij hem had gegeven te buiten is gegaan, en zulks ook al is
de woonplaatskeuze geen vermelding die de gerechtsdeurwaarder op straffe van
nietigheid moet opnemen in het dagvaardingsexploot.
Het bestreden arrest stelt vast dat de gerechtsdeurwaarder geen lastgeving had gekregen
om een woonplaatskeuze toe te voegen aan het ontwerp van dagvaarding die hij diende
te betekenen en dat verweerster, evenmin als haar raadsman, de door de
gerechtsdeurwaarder vermelde woonplaatskeuze niet, zelfs niet stilzwijgend, heeft
goedgekeurd of bekrachtigd.
Het bestreden arrest heeft dus naar recht beslist dat de vermelding van de
woonplaatskeuze in de dagvaarding geacht wordt van onwaarde te zijn.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0114.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, derde lid, en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 40, laatste lid, 43, 516, 702, 848, 849 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek;
14 DE LEVAL, o.c., p 3; zie ook DEPUYDT, Noot “De driehoeksverhouding cliënt – advocaat – gerechtsdeurwaarder”, R.W. 1996-1997, p. 779.
15 A.C. 1984-85, nr. 586.
16 A.C. 1993, nr. 335.
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- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de uitvoering te goeder trouw;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de lastgever verbonden is op grond van
het schijnmandaat wanneer de verwachting van de derde omtrent de omvang van de bevoegdheden van de lasthebber gewettigd is.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben overwogen dat de gerechtsdeurwaarder Christiane geen last had ontvangen om aan de op 23 oktober 1995 op verzoek van verweerster betekende dagvaarding de
vermelding toe te voegen dat zij woonplaats koos bij haar raadsman en dat die woonplaatskeuze niet was bekrachtigd, verklaart het arrest de vordering tot ontkentenis van
proceshandeling gegrond, beslist dat de woonplaatskeuze geacht wordt van onwaarde te
zijn en dat de betekening van het vonnis, die op 9 juni 1998 op verzoek van eiser is gebeurd aan de gekozen woonplaats, geen uitwerking kon hebben en de termijn voor hoger
beroep niet kon doen ingaan. Bijgevolg beslist het dat het op 16 juli 1998, dus meer dan
een maand na die betekening, ingestelde hoger beroep ontvankelijk is.
Die beslissing berust op de volgende gronden :
"de dagvaarding waarbij een rechtsvordering wordt ingesteld is de proceshandeling bij
uitstek die aanleiding kan geven tot ontkentenis, wanneer zij is verricht namens een persoon zonder dat deze die handeling heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd; (...) de handeling wordt in een dergelijk geval geacht van onwaarde te zijn (artikel 848 van het Gerechtelijk Wetboek);
de ontkentenis kan zowel slaan op de handeling zelf als op de inhoud ervan; de partij
aan wie de handeling wordt toegeschreven betwist ofwel het bestaan ofwel de omvang
van de last die is gegeven aan degene die de handeling heeft verricht;
de vraag rijst of, gelet op de schijn van regelmatigheid van de dagvaarding die hij hem
had betekend, tegen (eiser) kan worden aangevoerd dat hij geen last had om de litigieuze
vermelding aan de dagvaarding toe te voegen; (eiser) die de firma vertegenwoordigt die
de aldus gestelde dagvaarding had ontvangen, is van oordeel dat een nietigverklaring van
de handeling enkel betrekking heeft op de verhoudingen tussen lastgever en lasthebber,
tussen (verweerster) via haar raadsman en de gerechtsdeurwaarder, terwijl zij daarentegen
niet de gevolgen hoeft te ondervinden van de overschrijding van de lastgeving;
de ontkentenis is een procesincident dat zich voordoet tussen de partijen en dat een invloed kan hebben op het proces; de omstandigheid dat degene tegen wie de vordering tot
ontkentenis is toegewezen in het geding betrokken wordt heeft niet tot gevolg dat de andere partij niets uitstaande meer heeft met het incident; zoals de eiser tot ontkentenis, zal zij
van degene tegen wie de vordering tot ontkentenis is toegewezen schadevergoeding kunnen vorderen, als zij aantoont dat zij schade geleden heeft (...);
de dagvaarding had alle schijn van een regelmatige handeling; (...) het is niet uitzonderlijk dat een in het buitenland gevestigde persoon woonplaats kiest bij zijn raadsman of
soms bij de gerechtsdeurwaarder die hij vordert; (...) de in de dagvaarding gedane woonplaatskeuze geldt voor alle proceshandelingen die verband houden met de door die persoon ingestelde rechtsvordering en geldt tot het einde van de lopende procedure (...) en
(...) de betekening diende aan die woonplaats te geschieden (...);
aangezien (...- evenwel de keuze van woonplaats geacht wordt van onwaarde te zijn,
kon de aan dat adres gedane betekening van het vonnis geen uitwerking hebben (...); de
aan een verkeerd adres gedane betekening waar de betekende niet tijdig kan worden bereikt heeft geen uitwerking en kan de termijn voor hoger beroep niet doen ingaan (...)" .
Grieven
De omstandigheid dat een woonplaatskeuze wordt vermeld in een exploot van dagvaarding maakt van die vermelding geen proceshandeling in de zin van artikel 848 van het
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Gerechtelijk Wetboek. Die hoedanigheid bezitten alleen de vermeldingen die de gerechtsdeurwaarder, krachtens de artikelen 43, 516 en 702 van het Gerechtelijk Wetboek, in het
exploot moet opnemen, maar niet die welke daarmee geen verband houden.
De woonplaatskeuze, die kan gebeuren bij gewone brief, blijft, wanneer hij vermeld
wordt in een deurwaardersexploot, een gewone eenzijdige rechtshandeling die door een
lasthebber wordt verricht namens de lastgever tegen wie de vordering tot ontkentenis van
proceshandeling niet kan worden toegewezen en die onderworpen is aan de op de lastgeving toepasselijke algemene bepalingen en, bijgevolg, aan de leer van de schijn.
Die oplossing volgt uit artikel 40,laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek waarbij aan
de partij op wiens verzoek een betekening geschiedt aan een in het buitenland verblijvend
persoon de van openbare orde zijnde verplichting wordt opgelegd om het exploot te doen
betekenen aan de gekozen woonplaats van de betekende in België, wanneer die hem bekend is.
De omstandigheid dat de lasthebber de hem gegeven bevoegdheden te buiten is gegaan
door in het exploot een woonplaatskeuze op te nemen heeft niet tot gevolg dat de lastgever niet overeenkomstig de artikelen 1134, derde lid, en 1998 van het Burgerlijk Wetboek
en overeenkomstig de algemene beginselen van de uitvoering te goeder trouw en de schijn
ten aanzien van derden gebonden kan zijn door de aldus gedane woonplaatskeuze. De
lastgever kan immers gebonden zijn op grond van een schijnbaar mandaat en zulks niet alleen ingeval hij door een fout de schijn heeft gewekt, maar ook ingeval hij geen fout heeft
begaan die hem kan worden verweten, wanneer de verwachting van de derde omtrent de
omvang de bevoegdheden van de lasthebber gewettigd is. Te dezen stelt het arrest evenwel vast dat de dagvaarding alle schijn had van een regelmatige akte, dat de omstandigheid dat een in het buitenland gevestigde partij woonplaats kiest bij haar raadsman niet
uitzonderlijk is, dat die keuze gold voor alle proceshandelingen die verband hielden met
de rechtsvordering die door middel van de dagvaarding was ingesteld en dat de betekening diende te geschieden aan de gekozen woonplaats.
Daaruit volgt dat het arrest niet zonder de in het middel aangegeven bepalingen, met
uitzondering van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, te schenden, kon beslissen
dat de artikelen 848 en 849 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op de in een
exploot van dagvaarding vervatte woonplaatskeuze, dat die vermelding van onwaarde was
en dat de aan de gekozen woonplaats gedane betekening geen uitwerking had.
Bijgevolg schendt het arrest artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek door het hoger
beroep dat op 16 juli 1998 was ingesteld, dat is meer dan één maand nadat het exploot op
9 juni 1998 aan de in België gekozen woonplaats betekend was, ontvankelijk te verklaren.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, ingeval een proceshandeling namens een persoon wordt
verricht, buiten iedere wettelijke vertegenwoordiging, zonder dat deze die handeling, zelfs stilzwijgend heeft gelast, toegelaten of bekrachtigd, hij overeenkomstig de artikelen 848 en 849 van het Gerechtelijk Wetboek een procedure tot ontkentenis kan instellen;
Overwegende dat die wetsbepalingen van toepassing zijn op de in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
6 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 156
1° KAMER - 6 maart 2003

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OVEREENKOMST.
2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - WETTEN - WERKING IN DE TIJD.
3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VORDERING TOT TERUGBETALING GRONDSLAG - VOORAFGAANDE KENNISGEVING - AARD - GEVOLGEN - WERKING VAN DE WET IN DE
TIJD.
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - LANDVERZEKERING - VORDERING TOT
TERUGBETALING - GRONDSLAG - VOORAFGAANDE KENNISGEVING - AARD - GEVOLGEN.
1º en 2° Een nieuwe wet is, in de regel, niet alleen van toepassing op de toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van
de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van toepassing,
tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de
lopende overeenkomsten1. (Art. 2 B.W.)
3º en 4° De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van
de bedragen die hij aan de slachtoffers van een ongeval heeft betaald wanneer de
verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt om een dergelijk rechtsmiddel in te
stellen, is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde; bijgevolg blijft die
rechtsvordering geregeld door de wet onder vigeur waarvan de overeenkomst is
gesloten, zolang een nieuwe wet niet van toepassing is op de overeenkomst waarin die
rechtsvordering is bedongen; een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering,
zoals de in art. 88, tweede lid Wet 25 juni 1992 voorgeschreven voorafgaande
kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf 2. (Art.
88, tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
(FORTIS N.V. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0132.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 oktober 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
1 Cass., 23 juni 2000, A.R. C.99.0436.F, nr. 399.
2 Ibid.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 1134, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 88, eerste en tweede lid, 148, inzonderheid §1 en §2 van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, waarvan artikel 88 in werking is getreden
op 1 januari 1993 en waarvan artikel 148 in werking is getreden op 21 september 1992
krachtens respectievelijk de artikelen 3 en 1 van het koninklijk besluit van 24 september
1992;
- de artikelen 9, 10 en 16 van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI, boek
1 van het Wetboek van Koophandel "Verzekering in het algemeen".
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de regresvordering van eiseres tegen de verweerders niet ontvankelijk op grond dat eiseres "... niet gehandeld heeft overeenkomstig de regels en criteria, die
zijn voorgeschreven bij artikel 88, tweede lid van de wet van 25 juni 1992" en bijgevolg
wijzigt het de beslissing van de eerste rechter, in zoverre de verweerders daarbij in solidum waren veroordeeld om aan eiseres het provisionele bedrag van 3.949.710 BEF te betalen, en het veroordeelt eiseres in de kosten van beide instanties.
Grieven
Het arrest heeft het volgende beslist :
"Teneinde te oordelen of (het middel volgens hetwelk de rechtsvordering zogezegd niet
ontvankelijk is) doel treft, dient vooreerst het volgende te worden gepreciseerd:
-krachtens artikel 3 van de wet van 25 juni 1992 zijn de bepalingen van deze wet van
dwingend recht;
-artikel 88 van voornoemde wet is krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 24
augustus 1992 in werking getreden op 1 januari 1993;
-sedert 1 januari 1993 is de verzekeraar die verhaal wil instellen tegen zijn verzekerde
in elk geval, 'op straffe van verval van zijn recht' dus ertoe verplicht de bij voornoemd artikel 88 ingevoerde procedure te volgen, zodat het niet terzake doet dat de overeenkomst,
in voorkomend geval, was 'ontbonden' of 'geschorst' vóór 1 januari 1993.
[Eiseres] wiens zogezegde 'regres'vordering is ingesteld bij dagvaarding van 30 december 1994 diende bijgevolg, zoals [verweerder] terecht betoogt, te handelen overeenkomstig de haar bij artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 opgelegde voorwaarden en criteria,
dat wil zeggen dat ze kennis diende te geven van haar voornemen om verhaal in te stellen
zodra zij op de hoogte was van de feiten waarop dat besluit gegrond is.
Dienaangaande blijkt uit de specifieke gegevens van het geschil het volgende :
-het ongeval uit hoofde waarvan [eiseres[ haar verhaal instelt, heeft zich voorgedaan op
10 juli 1992;
-op 6 augustus 1992 geeft de verzekeraar [aan verweerder] kennis van de opheffing van
het ééngebruikersbeding met uitwerking op de dag volgend op het ongeval;
-op 1 januari 1993 treedt artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 in werking;
-(...)
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-op 25 mei 1993 geeft de verzekeraar [aan verweerder] kennis van de ontbinding van de
overeenkomsten met uitwerking op 13 juli 1992; de schorsing wordt eveneens geacht op
die datum in te gaan;
-de verzekeraar geeft op 7 september 1993 aan [verweerster] en op 5 oktober 1993 aan
[verweerder] kennis van zijn voornemen om verhaal in te stellen.
Uit het geheel van de uiteengezette gegevens kan worden besloten dat, aangezien artikel 88 van de wet van 25 mei 1992 in werking was getreden op 1 januari 1993, de verzekeraar meer dan negen maanden heeft gewacht alvorens zowel aan de verzekeringnemer
als aan de bestuurder van het voertuig kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in
te stellen".
Het arrest heeft hoofdzakelijk toepassing gemaakt van artikel 88, tweede lid van de wet
van 25 juni 1992, op grond dat die bepaling in werking is getreden op 1 januari 1993, en
zulks ofschoon de litigieuze verzekeringsovereenkomst was ontbonden op 13 juli 1992 en
terwijl artikel 148 van de wet van 25 juni 1992 het volgende bepaalt:
"§ 1: De bepalingen van deze wet zijn op de verzekerings-overeenkomsten, die aangegaan zijn vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing vanaf de dag
van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst;
§ 2: De in § 1 bedoelde overeenkomsten die niet gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet zijn, vallen onder deze wet vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin de wet is bekendgemaakt, dat is 1 september 1994".
Inzake overeenkomsten blijft de wet die in werking is op het ogenblik van het sluiten
van de overeenkomst van toepassing, tenzij een nieuwe wet uitdrukkelijk (of stilzwijgend
in het geval van een wet van openbare orde) bepaalt dat ze van toepassing is op de bestaande overeenkomsten.
Uit het bovenaangehaalde artikel 148, §1 en §2 van de wet van 25 juni 1992 volgt dat,
wat betreft de verzekeringsovereenkomsten die reeds bestonden ten tijde van de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992, voornoemd artikel 148 de toepassing van de
nieuwe wet naar een latere datum heeft verschoven, al naargelang de overeenkomst al dan
niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een wijziging, verlenging of omzetting na de inwerkingtreding van de wet.
Het staat trouwens vast dat, als een overeenkomst ontbonden of geschorst is op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet, die wet niet van toepassing is op de
overeenkomst die niet meer bestaat en bijgevolg wordt de regresvordering die de verzekeraar tegen de verzekerde instelt tot terugbetaling van de door hem aan de slachtoffers betaalde bedragen, welke vordering een contractuele grondslag heeft, niet geregeld door de
bepalingen van de nieuwe wet, maar door die welke van kracht waren ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst, en zulks krachtens het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde beginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft.
Daar de litigieuze verzekeringsovereenkomst te dezen, blijkens de vaststellingen zelf
van het arrest, ontbonden was op 25 mei 1993 "met uitwerking op 13 juli 1992", terwijl
artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 "(pas) op 1 januari 1993 in werking is getreden",
kon die bepaling in geen geval worden toegepast op de regresvordering van eiseres tegen
de verweerders, ook al had eiseres de ontbinding (en/of de schorsing) van de overeenkomst nog niet ter kennis gebracht bij de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992.
2.1 Eerste onderdeel
Door te beslissen dat de regresvordering van eiseres tegen de verweerders niet ontvankelijk is op grond dat zij niet voldoet aan het bepaalde in artikel 88, tweede lid, dat in werking is getreden op 1 januari 1993 en "dat het niet terzake doet dat de verzekeringsovereenkomst vóór die datum was ontbonden of geschorst", heeft het arrest tegelijkertijd 1°
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artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek geschonden volgens hetwelk de wetten geen terugwerkende kracht hebben, 2° op onwettige wijze toepassing gemaakt van voornoemd artikel 88, tweede lid (schending van die bepaling), 3° artikel 148, § 1 en § 2, geschonden
van de wet van 25 juni 1992 die de toepassing van de wet (alleen) voor de bestaande verzekeringsovereenkomsten heeft uitgesteld en 4° de artikelen 9, 10 en 16 van de wet van
11 juni 1874 heeft geschonden en de verbindende kracht heeft miskend van de bepalingen
van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, waarin met name een recht van verhaal
aan de verzekeraar werd toegekend tegen zijn verzekerde ingeval van niet-naleving van
het contract (artikel 1134, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek) dat het arrest ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten.
2.2 Tweede onderdeel
Ingeval zou moeten worden aangenomen dat de overeenkomst nog bestond ten tijde
van de inwerkingtreding van artikel 88 omdat het pas bij schrijven van 25 mei 1993 is
ontbonden (of geschorst) heeft het arrest verzuimd toepassing te maken van artikel 148, §
2, volgens hetwelk de verzekeringsovereenkomsten die niet gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet zijn na de inwerkingtreding van de wet, onder deze wet vallen vanaf de
eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin de wet is bekendgemaakt,
dat is te dezen op 1 september 1994.
Daaruit volgt dat het arrest, door de regresvordering van eiseres tegen de verweerders
niet ontvankelijk te verklaren op grond dat eiseres niet gehandeld heeft overeenkomstig
het bepaalde in het tweede lid van artikel 88 van de wet van 28 juni 1992, dat in werking
is getreden op 1 januari 1993, artikel 148, §2 van de wet van 25 juni 1992 heeft geschonden, ten onrechte toepassing heeft gemaakt van genoemd artikel 88, tweede lid, (schending van die bepaling) en tevens de overige, in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, waaronder artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, heeft geschonden, daar het
een bepaling van de nieuwe wet te vroeg toepast op een onder vigeur van de oude wet gesloten overeenkomst.
2.3 Derde onderdeel
Indien zou worden aangenomen dat de kennisgeving van een ontbinding of een schorsing van de overeenkomst kan worden gelijkgesteld met de wijziging of de omzetting ervan - quod non - dan nog zijn de bepalingen van de wet van 25 juni 1882 krachtens § 1
van voormeld artikel 148 eerst van toepassing vanaf de wijziging of de omzetting van de
overeenkomst.
Daar te dezen de ontbinding (en/of de schorsing) van de overeenkomst tussen de partijen aan de verweerders ter kennis was gebracht bij schrijven van 25 mei 1993, had artikel
88, tweede lid van de wet van 25 juni 1992 ten vroegste op die datum in werking kunnen
treden.
Bijgevolg is de beslissing volgens welke de door eiseres op 7 september 1993 aan de
eerste verweerder gedane kennisgeving van haar voornemen om tegen hem verhaal in te
stellen laattijdig is op grond dat, aangezien artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 in werking is getreden op 1 januari 1993, de verzekeraar meer dan negen maanden gewacht
heeft alvorens kennis te geven van zijn voornemen, niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, inzonderheid schending
van artikel 148, §1 van de wet van 25 juni 1992).

IV. Beslissing van het Hof
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 88, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de land-
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verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren
of verminderen, een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is;
Dat naar luid van het tweede lid van hetzelfde artikel, de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, verplicht is de verzekeringnemer of, in
voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de
feiten waarop dat besluit gegrond is;
Overwegende dat die bepalingen in werking zijn getreden op 1 januari 1993
krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
Overwegende dat een nieuwe wet, in de regel, niet alleen van toepassing is op
de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten;
Dat evenwel, inzake overeenkomsten, de oude wet van toepassing blijft, tenzij
de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de
lopende overeenkomsten;
Overwegende dat, krachtens artikel 148, §§1 en 2 van de wet van 25 juni 1992
die, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 in
werking is getreden op 21 september 1992, de bepalingen van deze wet pas op de
verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn vóór de inwerkingtreding van
die bepalingen, van toepassing zijn vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst, of, bij gebreke van
één van die gevallen, vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend
op die waarin de wet is bekendgemaakt, namelijk op 1 september 1994;
Overwegende dat het arrest, met verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten
door de eerste rechter en op eigen gronden, vaststelt dat verweerder in 1991 een
contract inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid had gesloten met een verzekeringsmaatschappij in de rechten waarvan eiseres is getreden, dat het contract
betrekking had op een bestelwagen en een beding bevatte volgens hetwelk het
voertuig alleen door verweerder mocht worden gebruikt, dat het ongeval zich
heeft voorgedaan op 10 juli 1992 toen verweerster met het voertuig reed, dat verweerster aansprakelijk werd gesteld voor dat ongeval, dat eiseres de benadeelde
derden schadeloos gesteld heeft, dat de ontbinding van de verzekeringsovereenkomst aan verweerder ter kennis is gebracht op 25 mei 1993 met uitwerking op
13 juli 1992 en dat eiseres haar voornemen om een regresvordering in te stellen
op 7 oktober 1993 aan verweerster en op 5 oktober 1993 aan verweerder ter kennis heeft gebracht;
Overwegende dat het arrest beslist dat artikel 88 van de wet van 25 juni 1992
van toepassing is op het geschil; dat het arrest het verhaal van eiseres niet ont-
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vankelijk verklaart op grond dat zij gewacht heeft om van haar voornemen kennis te geven, in de zin van die bepaling;
Overwegende dat, enerzijds, de rechtsvordering van de verzekeraar tegen de
verzekerde tot terugbetaling van de bedragen die hij aan de slachtoffers van een
ongeval heeft betaald wanneer de verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt om een dergelijk rechtsmiddel in te stellen, gegrond is op de contractuele verbintenis van de verzekerde;
Dat bijgevolg die rechtsvordering geregeld blijft door de wet onder vigeur
waarvan de overeenkomst is gesloten, zolang een nieuwe wet niet van toepassing
is op de overeenkomst waarin die rechtsvordering is bedongen;
Dat, anderzijds, een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering, zoals de in artikel 88, tweede lid van de wet van 25 juni 1992 voorgeschreven
voorafgaande kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf;
Overwegende dat het arrest de beslissing waarbij artikel 88, tweede lid van die
wet wordt toegepast op het geschil, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige grieven
die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
ontvankelijkheid van het hoger beroep;
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 bodemrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
6 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 157
1° KAMER - 6 maart 2003

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING - TOEVALLIG FEIT - BEGRIP ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
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BURGERLIJKE ZAKEN - VERZEKERINGEN - W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING - TOEVALLIG FEIT.
1º en 2° Het toevallig feit op grond waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
tot vergoeding verplicht is, onderstelt een omstandigheid of gebeurtenis die voor de
bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt een geval van overmacht
vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dergelijke omstandigheid of
gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan;
de feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de ongelukkige omstandigheden
die hij vaststelt, voor die bestuurder een toevallig feit vormen waardoor geen enkele
verzekeringsonderneming verplicht is de materiële schade die hij heeft veroorzaakt te
vergoeden1. (Art. 80, §1, eerste lid, 2° Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; art. 19, §1
K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en 50 Wet 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0255.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 november 2001 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Eupen in hoger beroep.
II Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en laatste lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen;
- de artikelen 14, 17, §1, 2° en §2 en 19, §1 van het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis veroordeelt eiser om de stoffelijke schade aan verweerders voertuig te vergoeden ten belope van respectievelijk 23.200 BEF aan verweerder en 143.905
BEF aan verweerster, vermeerderd met de interest en de kosten. Het verantwoordt die beslissingen in hoofdzaak door de overweging dat het opdagen van het door mevrouw L. bestuurder voertuig, in tegenovergestelde richting en op de rechter rijstrook waarop hij reed,
voor verweerder een toevallig feit was, dat in een dergelijk geval eiser de stoffelijke schade moet vergoeden die is veroorzaakt door een motorrijtuig wanneer geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig
feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat en
dat in dit geval, in zoverre het litigieuze ongeval niet is veroorzaakt door een fout van een
1 Zie Cass., 19 april 1990, A.R. 8483, nr. 485; 13 nov. 1997, A.R. C.96.0285.F, nr. 475.
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van beide bestuurders, maar door een samenloop van ongelukkige omstandigheden, die
geen oorzakelijk verband houden met de eventuele fout van een derde, dient te worden
aangenomen dat die omstandigheden voor verweerder een toevallig feit uitmaken waardoor, overeenkomstig artikel 17, §2 van het koninklijk besluit van 16 december 1981,
geen enkele verzekeringsonderneming verplicht is de stoffelijke schade te vergoeden.
Grieven
Ingevolge artikel 80, §1, eerste lid, 2° en laatste lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, en artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 79
en 80 van die wet, is eiser alleen gehouden tot vergoeding van de stoffelijke schade die
door een motorrijtuig is veroorzaakt wanneer geen enkele verzekerings-onderneming tot
die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder
van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd.
Uit artikel 17, §1, 2° en §2 van voornoemde koninklijk besluit van 16 december 1981
volgt dat, hoewel de bestuurder van een motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt, in
de regel geen recht kan laten gelden jegens eiser, laatstgenoemde hem toch moet vergoeden wanneer geen toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om reden van een toevallig feit waardoor die bestuurder vrij uit
gaat.
Uit die bepalingen volgt dat eisers verplichting tot vergoeding van de bestuurder van
het beschadigde motorrijtuig van een dubbele voorwaarde afhangt: er moet een toevallig
feit bestaan waardoor die bestuurder vrijuit gaat en dat toevallig feit moet de reden zijn
waarom de schade van die bestuurder door geen enkele toegelaten of van toelating vrijgestelde verzekeringsonderneming wordt gedekt.
Hoewel het bestreden vonnis in dit geval wel degelijk erop wijst dat er voor verweerder, die beschouwd wordt als de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt met het voertuig van mevrouw L., sprake is van een toevallig feit, daarentegen uit
geen enkele vermelding van dat vonnis blijkt dat het "wegens" dat toevallig feit is dat
geen enkele toegelaten verzekeringsonderneming tot vergoeding van de stoffelijke schade
aan verweerders voertuig verplicht is. Immers, indien de rechtbank verweerder, zelfs maar
gedeeltelijk aansprakelijkheid had gesteld in plaats van hem vrij te stellen, dan zou geen
enkele toegelaten verzekeringsonderneming verplicht zijn geweest die schade te vergoeden die door zijn fout aan zijn eigen voertuig was toegebracht.
Het vonnis dat eiser tot die vergoeding veroordeelt schendt bijgevolg de aangevoerde
wettelijke bepalingen.
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 80, §1, eerste lid, 2°, en laatste lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen;
- de artikelen 14, 17, §1, 2° en §2 en 19, §1 van het koninklijk besluit van 16 december
1981 houdende inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis veroordeelt eiser om de stoffelijke schade aan verweerders voertuig te vergoeden ten belope van respectievelijk 23.200 BEF aan verweerder en 143.905
BEF aan verweerster, vermeerderd met de interest en de kosten. Het verantwoordt die beslissingen in hoofdzaak door de overweging, (i) dat het litigieuze ongeval tussen de voertuigen van verweerder en van mevrouw L. niet door een fout van een van beide bestuur-
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ders is veroorzaakt, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden; (ii) dat
mevrouw L. de plaats van een eerste ongeval, dat is gebeurd enkele ogenblikken voor de
litigieuze botsing, met de nodige voorzichtigheid heeft ontweken en rekening houdend
met de in de richting die zij volgde aangebrachte signalisatie van dat ongeval, en dat zij
mocht rekenen op dezelfde voorzichtigheid van de tegenoverliggende bestuurders; (iii) dat
die ongelukkige omstandigheden voor Mevrouw L. een toevallig feit hebben uitgemaakt
en (iv) dat bijgevolg geen verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding van de
stoffelijke schade die Mevrouw L., die het slachtoffer is van een toevallig feit, aan verweerders voertuig heeft toegebracht, zodat eiser tot die vergoeding is gehouden.
Grieven
Eiser is, overeenkomstig artikel 80, §1, eerste lid, 2° en laatste lid van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en van artikel 19, §1 van
het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingtreding en uitvoering
van de artikelen 79 en 80 van die wet, gehouden tot vergoeding van de stoffelijke schade
van de benadeelde van een verkeersongeval, op voorwaarde dat, wanneer het ongeval is
veroorzaakt door een bepaalde bestuurder, die bestuurder het slachtoffer is geworden van
een toevallig feit waardoor geen verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden
is.
Het toevallig feit waardoor eiser tot vergoeding is gehouden is elke omstandigheid of
gebeurtenis die voor de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt overmacht oplevert,
dat wil zeggen een omstandigheid of een gebeurtenis die onafhankelijk is van de menselijke wil en die niet kon worden voorzien noch voorkomen.
Alleen uit de omstandigheid dat Mevrouw L., die wordt beschouwd als de bestuurder
van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, de plaats van het net voor het litigieuze
ongeval gebeurde ongeval heeft ontweken met de vereiste voorzichtigheid en rekening
houdend met de ter plaatse aangebrachte signalisatie in de richting die zij volgde op dezelfde voorzichtigheid van de tegenoverliggende bestuurders mocht rekenen, kon het bestreden vonnis niet afleiden dat Mevrouw L. "gedwongen" werd de rechterrijstrook op te
rijden die door de eerste verweerder normaal wordt gebruikt die uit tegenovergestelde
richting kwam gereden, en bijgevolg evenmin beslissen dat Mevrouw L. het slachtoffer
was van een toevallig feit.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door eiser te veroordelen tot vergoeding van de
stoffelijke schade aan verweerders motorrijtuig, de aangevoerde wettelijke bepalingen
schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat volgens het bestreden vonnis Mevrouw L. en niet verweerder de bestuurder is van het voertuig dat het litigieuze ongeval heeft veroorzaakt,
zulks in tegenstelling tot hetgeen het middel veronderstelt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat eiser ingevolge artikel 80, §1, eerste lid, 2° en laatste lid van
de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen
en van artikel 19, §1 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingtreding en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van die wet, gehouden
tot is vergoeding van de stoffelijke schade die veroorzaakt is door een motorrijtuig wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht
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is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van dat voertuig vrijuit
gaat;
Dat een dergelijk toevallig feit een omstandigheid of gebeurtenis onderstelt die
voor de bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt een geval
van overmacht vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dat die omstandigheid of gebeurtenis niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke
wil hoeft te zijn ontstaan;
Overwegende dat het bestreden vonnis in hoofdzaak vaststelt dat de botsing
tussen de voertuigen van verweerder en van Mevrouw L. is gebeurd toen zij, wegens een ongeval dat net op haar rijstrook was gebeurd, diende uit te wijken naar
de andere rijstrook, waarop verweerder reed;
Dat dit vonnis uitsluit dat er bij de signalisatie van het eerste ongeval enige
fout is gemaakt en vervolgens oordeelt dat verweerder noch Mevrouw L. een
fout hebben begaan maar dat het litigieuze ongeval te wijten is aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden;
Dat het bestreden vonnis op grond van die vaststellingen en overwegingen
wettig beslist dat die ongelukkige omstandigheden voor Mevrouw L. een toevallig feit hebben uitgemaakt waardoor geen enkele verzekeringsonderneming tot
vergoeding van verweerders stoffelijke schade is gehouden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
6 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Gérard en Bützler.

Nr. 158
1° KAMER - 7 maart 2003

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- DUUR - UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD - PERIODIEKE BETALINGEN.
2º LEVENSONDERHOUD - UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD PERIODIEKE BETALINGEN - VERJARING - TERMIJN.
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE)
- DUUR - UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD - PERIODIEKE BETALINGEN - VORDERING TOT
TENUITVOERLEGGING.
4º LEVENSONDERHOUD - UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD PERIODIEKE BETALINGEN - VORDERING TOT TENUITVOERLEGGING - VERJARING.
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5º SCHULDVERGELIJKING - LEVENSONDERHOUD - BESLAG - GRENZEN.
6º LEVENSONDERHOUD - BESLAG - GRENZEN - SCHULDVERGELIJKING.
1º en 2° De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf
jaren, zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderhoudsverplichting
voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing 1. (Art. 2277,
tweede en vijfde lid B.W.)
3º en 4° De vordering tot tenuitvoerlegging van een veroordeling tot betaling van een
bepaald bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld is onderworpen aan de regels die de
verjaring van vorderingen gebaseerd op rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de
regels die de verjaring van periodieke betalingen beheersen2. (Art. 2277, tweede en vijfde
lid B.W.)
5º en 6° Geen schuldvergelijking kan plaatsvinden voor een schuld tot betaling van
levensonderhoud die de in de wet bepaalde drempel van vatbaarheid voor beslag niet
overtreft en dus in het geheel niet vatbaar is voor beslag. (Art. 1293, 3° B.W.; artt. 1409,
§1 en 1410, §1, 1° Ger.W.)
(V. T. M.)

ARREST

(A.R. C.00.0417.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 28 september 1999 en 16
mei 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2262 (in de versie voor de vervanging ervan door artikel 4 van de wet van
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring), 2262bis
(zoals ingevoegd door artikel 5 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring) en 2277 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1395, 1396, 1420, 1489, 1494, 1498 en 1541 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
1 Cass., 8 dec. 2000, A.R. C.99.0141.N, nr. 677.
2 Zie Cass., 21 feb. 1985, A.R. 7201, A.C., nr. 375, R.W. 1985-86, 1280; zie ook E. DIRIX & K.
BROECKX, “Beslag”, A.P.R. 1992, 260-261, nr. 475, E. LEROY, “De la condition du créancier
alimentaire envers son débiteur et à l'égard des autres créanciers”, J.T. 1998, 483, nrs. 31-32, S.
STIJNS & H. VUYE, “De verjaring van periodiek weerkerende schulden herbekeken (artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek)”, T.B.B.R. 1998, 321-338 en J. DANGREAU, “De verjaring van
onderhoudsgelden”, noot onder Gent, 18 feb. 1997, R.W. 1999-2000, 120-122.
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De appèlrechter verklaart in het bestreden arrest van 16 mei 2000 het verzet van verweerder tegen het door eiseres gelegde beslag onder derden toelaatbaar en gegrond, beveelt de opheffing van dit beslag onder derden en beslist dat de door eiseres gevorderde
onderhoudsbijdragen verschuldigd voorafgaand aan 1 november 1990 zijn verjaard, op
grond van de motieven dat :
"wat betreft de onderhoudsgelden, de vijfjarige verjaring (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing is, wat ook de titel weze voor de vordering;
in vraag werd gesteld door het (hof van beroep) of - door de vordering tot herziening en
hangende de vordering tot herziening van het onderhoudsgeld - de verjaring is gestuit en
al dan niet opgeschort bleef tot bij het eindvonnis;
(...) uit de uiteenzetting desbetreffende van (eiseres) en de stukken die ons werden overgelegd, is aan te houden dat het arrest van dit (hof van beroep) dd. 28.10.1985 waarbij M.
werd veroordeeld tot de betaling van een onderhoudsbijdrage, pas nuttig, met stuiting ten
gevolge (overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek) en éénmalig werd ten
uitvoer gelegd met het bevel tot betaling van 18.10.1995.
Het voren gestelde impliceert dat de onderhoudsbijdragen verschuldigd voorafgaand
01.11.1990, zijn verjaard",
na in het bestreden arrest van 28 september 1999 te hebben beslist dat:
"niet de titel waardoor het recht wordt verkregen, bepalend (is) voor de termijn van verjaring, doch wel de aard van de vordering, derwijze dat - overeenkomstig artikel 2277 van
het Burgerlijk Wetboek - de vijfjarige verjaringstermijn van toepassing op onderhoudsgeld dat per maand dient voldaan".
Grieven
Luidens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, verjaren termijnen van altijddurende
renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren van huizen en
pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaren.
Deze bepaling strekt er hoofdzakelijk toe de schuldenaar te beschermen tegen een verhoging van de schuld. Een kapitaalschuld waarvan het bedrag bepaald is en in eenmaal betaalbaar is, valt niet onder de toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Uitkeringen tot levensonderhoud met toepassing van voormeld artikel 2277 verjaren in
principe door verloop van vijf jaren. De vijfjarige termijn geldt echter niet voor de veroordeling voor de reeds vervallen onderhoudsschulden. In dat geval strekt het vonnis immers
tot veroordeling tot betaling van een kapitaalschuld.
De appèlrechter stelt in het bestreden arrest van 28 september 1999 vast dat verweerder
bij arrest van 28 oktober 1985 van het Hof van Beroep te Gent werd veroordeeld tot betaling van een onderhoudsbijdrage aan eiseres ten behoeve van de drie kinderen der partijen, en dit met ingang van mei 1982.
De op 28 oktober 1985 reeds vervallen onderhoudsgelden zijn geen schulden in de zin
van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, met name schulden die gelijkgesteld worden
met inkomsten, maar maken wel een kapitaalschuld uit waarvan het bedrag bepaald is en
in eenmaal betaalbaar is.
Het arrest van veroordeling van 28 oktober 1985 deed een rechtsvordering ontstaan tot
tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judicati, luidens artikel 2262 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, verjaart pas door verloop van dertig jaren te
rekenen vanaf het vonnis. Deze verjaringstermijn werd door de wet van 10 juni 1998 weliswaar op tien jaren gebracht (artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek), doch artikel
10 van deze wet bepaalt dat wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet, de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts beginnen te
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lopen vanaf haar inwerkingtreding.
De rechtsvordering tot betaling van de op 28 oktober 1985 reeds vervallen onderhoudsgelden, dit zijn de onderhoudsgelden verschuldigd voor de periode vanaf mei 1982 tot 28
oktober 1985, kan derhalve ten vroegste tien jaren na de inwerkingtreding van artikel
2262bis van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. ten vroegste in 2008, verjaren.
Hieruit volgt dat de appèlrechter door te beslissen dat de onderhoudsbijdragen verschuldigd voorafgaand aan 1 november 1990 verjaard zijn, de artikelen 2262 (in de versie
voor de vervanging ervan door artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van
sommige bepalingen betreffende de verjaring), 2262bis (zoals ingevoegd door artikel 5
van voormelde wet) en 2277 van het Burgerlijk Wetboek, en 10 van de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring schendt, en door op
die grond de opheffing van het uitvoerend beslag onder derden te bevelen, alle in het middel genoemde bepalingen schendt.
2. Tweede middel
Geschonden wetbepalingen
- de artikelen 1289, 1290, 1291 en 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1280, inzonderheid eerste lid, 1395, 1396, 1409, 1410, §1, 1°, 1420,
1489, 1494, 1498 en 1541 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechter overweegt in het bestreden arrest van 28 september 1999 dat :
"3.1. Inzake alimentatieschulden is -in beginsel- compensatie uitgesloten;
mogelijk heeft dit principe evenwel geen absolute draagwijdte, in die zin dat wederzijdse schuldvorderingen waaronder een onderhoudsvordering -zo ze beide (quasi) gelijktijdig
opeisbaar zijn- elkaar wel kunnen compenseren.
Immers, de uitsluiting van de schuldvergelijking inzake onderhoudsgeld, vindt haar
oorsprong in het feit dat alimentatie bedoeld is om actuele noden en behoeften te voldoen;
de schuldvergelijking sluit uit dat geldmiddelen worden verstrekt om de noden en behoeften te voldoen.
Om daaraan tegemoet te komen dient telkens weer -volgens de termijnen daartoe bij
rechterlijke beslissing vastgesteld- betaling op geregelde tijdstippen te gebeuren.
3.2. Aldus, in de mate dat het boven gestelde moet worden bevestigd en compensatie
(uitzonderlijk) denkbaar is, is het mogelijk niet uitgesloten dat de helft der (in de loop der
jaren vervallen) huurprijzen -alleen geïnd door (eiseres), terwijl het vruchtgebruik over
het huis, vermaakt bij testament van 20.04.1976 door erflaatster V N aan de beide partijen
in deze -werden verrekend met de door (verweerder) verschuldigde onderhoudsgelden en
dit maandelijks, telkens tot beloop van het kleinste bedrag.
Het is niet uitgesloten dat -om deze concrete reden- gedurende zeer vele jaren geen tenuitvoerlegging van de titel door (eiseres) werd benaarstigd (...)".
Het bestreden arrest van 16 mei 2000, na te hebben vastgesteld dat schuldvergelijking
heeft plaatsgevonden tussen de schulden uit hoofde van levensonderhoud en de schuld
van eiseres ten aanzien van verweerder bestaande in het aandeel van verweerder in door
eiseres geïnde huurprijzen, beslist dat de ten uitvoer gelegde titel op het ogenblik van de
executie (derdenbeslag) niet actueel was, op grond van de overwegingen dat :
"1.1. Blijkens de ons overgelegde stukken (vonnis van de jeugdrechtbank van Dendermonde van 21.02.1989) staat vast dat -met ingang van 02.02.1988, klaarblijkelijk (althans
volgens de gegevens (verweerder)) tot en met augustus 1993- de onderhoudsbijdragen die
de partijen elkaar waren verschuldigd ((verweerder) voor het kind A en (eiseres) voor het
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kind D) elkaar compenseerden tot beloop van het kleinste bedrag.
1.2. Uit het ons overgelegd testament van de erflaatster, Mevr. V N, blijkt dat het
vruchtgebruik van het aan de kinderen M gelegateerde onroerend goed te X, , toekwam
aan de beide partijen in deze (zonder dat solidariteit of aanwas was bedongen, derwijze bij
helften) en een einde kwam aan het vruchtgebruik, a rato dat de kinderen de leeftijd van
18 jaar bereikten.
Dit legaat van het vruchtgebruik komt toe -in de regel, het stelsel waaronder de echtgenoten gehuwd waren ons niet nader toegelicht- aan het eigen vermogen en niet aan de
(ontbonden) huwelijksgemeenschap.
(Eiseres) ontkent niet het recht van (verweerder) op de helft dezer huurprijzen, doch
stelt dat deze deel uitmaken van de vereffening zoals de huurprijzen van de Spaanse villa,
door (verweerder) opgestreken.
Het blijkt ook dat (eiseres) de huurprijzen (het voorwerp van het legaat verhuurd zijnde) maandelijks integraal heeft geïnd, zijnde met inbegrip van het aandeel toekomende
aan (verweerder).
Nu de onderhoudsgelden maandelijks opeisbaar waren, terwijl (eiseres) maand op
maand de huurprijzen (ingevolge het aan de beide (ex) echtgenoten gelegateerd vruchtgebruik) inde (voor de helft toekomend aan (verweerder), wat (eiseres) niet betwist), derwijze dat de partijen wederzijds -maand per maand- elkaars schuldeiser en schuldenaar waren, was er van rechtswege schuldvergelijking tot beloop van het kleinste bedrag. Het
komt ter zake voldoende voor -ter staving van de schuldvergelijking- het reeds op pag. 5
in fine en pag. 6 van het arrest van 28.09.1999 gestelde, alhier voor herhaald te nemen en
te affirmeren.
De helft van deze huurprijzen waaromtrent (eiseres) rekening en verantwoording zal
doen, dient gecompenseerd met de bedragen uit hoofde van onderhoudsgeld verschuldigd
aan zelfde door (verweerder).
Dat (verweerder) -naar zijn beweringen die echter niet weerlegd worden- onregelmatig
en -pas sinds 1985- kleine netto-inkomsten toekomend aan de ontbonden huwelijksgemeenschap erkent te hebben gehaald uit het verhuur van het in Spanje gelegen onroerend
goed, doet aan het voorafgaande geen afbreuk.
Hij zal verantwoording (aan de hand van geloofwaardige stukken) moeten doen over
zijn beheer en op de vergoedingen door hem verschuldigd aan de huwelijksgemeenschap,
desgevallend intrest verschuldigd zijn.
Nu het hof wel vaststelt dat - blijkens de afrekening van de door (eiseres) ontvangen
bedragen vanwege Interbrew en de afrekening door de eerste van de haar verschuldigde
onderhoudsbijdragen - het aandeel in de huurprijzen van (verweerder) zijn schuld aan onderhoudsbijdragen overtreft, mag aangenomen worden dat de ten uitvoer gelegde titel, op
het ogenblik van de executie (derdenbeslag), niet actueel was".
Grieven
Artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer twee personen elkaars
schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats heeft, waardoor de twee schulden
teniet gaan, op de wijze en in de gevallen hierna vermeld.
Artikel 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schuldvergelijking plaats
heeft, uit welke oorzaak van wederzijdse schulden ook ontstaan, uitgezonderd in geval
van een schuld uit hoofde van levensonderhoud dat verklaard is niet vatbaar voor beslag
te zijn.
De uitkeringen tot onderhoud door de rechter toegewezen, zijn krachtens artikel 1410,
§1, 1° van het Gerechtelijk Wetboek niet vatbaar voor beslag in de mate zoals bepaald
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door artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 1409, §1 van het Gerechtelijk Wetboek is het gedeelte van de uitkeringen tot onderhoud dat 27.000 BEF per kalendermaand niet te boven gaat, niet vatbaar
voor beslag.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat verweerder bij arrest van
28 oktober 1985 van het Hof van Beroep te Gent op grond van artikel 1280, eerste lid van
het Gerechtelijk Wetboek veroordeeld werd tot betaling van een onderhoudsbijdrage aan
eiseres ten behoeve van de drie kinderen der partijen van 2.000 BEF per maand en per
kind voor de periode van 19 mei 1982 tot 19 februari 1983 en van 4.000 BEF per maand
en per kind voor de periode vanaf 19 februari 1983; deze bedragen gaan 27.000 BEF per
kalendermaand niet te boven, zodat zij niet vatbaar zijn voor beslag.
Schuldvergelijking tussen de schuld van verweerder uit hoofde van levensonderhoud en
de schuld van eiseres uit hoofde van teveel geïnde huurprijzen kon derhalve niet plaatshebben, zoals bepaald door artikel 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek. De appèlrechter
kon dan ook niet beslissen dat voldaan was aan de voorwaarden voor schuldvergelijking
zoals bepaald door de artikelen 1289, 1290, 1291 en 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
Hieruit volgt dat de appèlrechter door te beslissen dat de ten uitvoer gelegde titel, op
het ogenblik van de executie (derdenbeslag), niet actueel was, op grond dat schuldvergelijking had plaatsgevonden tussen de schuld van verweerder uit hoofde van levensonderhoud en de schuld van eiseres uit hoofde van teveel geïnde huurprijzen, de artikelen 1289,
1290, 1291 en 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek, 1280, inzonderheid eerste lid, 1409
en 1410, §1, 1° van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en door op die grond de opheffing
van het uitvoerend beslag onder derden te bevelen, alle in het middel genoemde bepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, luidens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, de termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren; dat
deze bepaling geen onderscheid maakt naargelang deze onderhoudsverplichting
voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing; dat de
wetgever deze korte verjaringstermijn heeft ingesteld om te verhinderen dat het
bedrag van dergelijke periodiek te vervallen schuldvorderingen zou oplopen;
Dat weliswaar wanneer een onderhoudsgerechtigde de veroordeling verkrijgt
van de onderhoudsplichtige tot betaling van een bepaald bedrag aan achterstallig
onderhoudsgeld, de vordering tot tenuitvoerlegging van zulk een veroordeling
onderworpen is aan de regels die de verjaring van vorderingen gebaseerd op
rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de regels die de verjaring van periodieke betalingen beheersen;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat:
1. tussen partijen betwisting bestond over het door verweerder te betalen onderhoudsgeld;
2. bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van 28 oktober 1985 verweerder
werd veroordeeld tot de betaling van een onderhoudsbijdrage aan eiseres ten behoeve van de kinderen van partijen tot beloop van 2.000 BEF per maand en per
kind voor de periode van 19 mei 1982 tot 19 februari 1983 en van 4.000 BEF per
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maand en per kind voor de periode vanaf 19 februari 1983;
3. door eiseres op 16 november 1995 ten laste van verweerder uitvoerend beslag onder derden werd gelegd voor achterstallige onderhoudsgelden vanaf 1982
tot juli 1994 voor een totaal bedrag van 1.297.270 BEF;
Overwegende dat het arrest van 16 mei 2000, na te hebben geoordeeld, met
verwijzing naar het arrest van 28 september 1999, dat "wat betreft onderhoudsgelden, de vijfjarige verjaring (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing is, wat ook de titel weze voor de vordering", vaststelt dat de verjaring
van de vordering tot het onderhoudsgeld, krachtens het arrest van 28 oktober
1985, werd gestuit door het bevel tot betaling betekend op 18 oktober 1995 en
vervolgens beslist dat "de onderhoudsbijdragen verschuldigd voorafgaand aan 1
januari 1990 zijn verjaard";
Overwegende dat het arrest door aldus de reeds vervallen onderhoudsgelden
die betrekking hebben op de periode vanaf mei 1982 tot 28 oktober 1985 aan de
vijfjarige verjaringstermijn te onderwerpen, artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1293, 3° van het Burgerlijk Wetboek, wettelijke schuldvergelijking niet plaats heeft voor een schuld tot betaling van levensonderhoud tot beloop van het niet voor beslag vatbare gedeelte;
Overwegende dat uit de samenhang van de toepasselijke artikelen 1409, §1, en
1410, §1, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, volgt dat een uitkering tot levensonderhoud in het geheel niet vatbaar is voor beslag wanneer dit een in die artikelen
bepaald bedrag per maand niet overtreft;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
verweerder werd veroordeeld tot de betaling van een onderhoudsbijdrage aan eiseres ten behoeve van de kinderen van partijen tot beloop van 2.000 BEF per
maand en per kind voor de periode van 19 mei 1982 tot 19 februari 1983 en van
4.000 BEF per maand en per kind voor de periode vanaf 19 februari 1983; dat
hieruit volgt dat de uitkering tot levensonderhoud waartoe eiseres gerechtigd is
in de te dezen toepasselijke drempels voor beslagbaarheid uit artikel 1409, §1
van het Gerechtelijk Wetboek niet overtreft;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de door verweerder verschuldigde onderhoudsgelden maandelijks opeisbaar waren en dat eiseres de huurgelden, die
betrekking hebben op een onroerend goed waarvan beide partijen het vruchtgebruik hadden, "maandelijks heeft geïnd, met inbegrip van het aandeel toekomende aan (verweerder)"; dat het vervolgens oordeelt dat "de helft van deze huurgelden waaromtrent (eiseres) rekening en verantwoording zal doen, dient gecompenseerd met de bedragen uit hoofde van onderhoudsgeld verschuldigd aan (eiseres) door (verweerder)";
Dat het arrest door aldus de schuldvergelijking aan te nemen tussen een schuld
tot levensonderhoud die niet voor beslag vatbaar is en een schuldvordering tot terugbetaling van ontvangen huurgelden, artikel 1293, 3° van het Burgerlijk Wet-
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boek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot betaling van de
onderhoudsgelden voor de periode vanaf mei 1982 tot 28 oktober 1985 aan de
vijfjarige verjaringstermijn onderwerpt, het de vordering van eiseres compenseert met de tegenvordering van verweerder tot terugbetaling van door eiseres
geïnde huurgelden 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 Hof van Beroep te Antwerpen.
7 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Nelissen Grade.

Nr. 159
3° KAMER - 10 maart 2003

ARBEIDSVOORZIENING — BRUGPENSIOEN - INHOUDING - CONVENTIONEEL
BRUGPENSIOEN - AANVULLENDE VERGOEDING - BEGRIP.
De aanvullende vergoeding in de zin van artikel 1, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit nr.
33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en
brugpensioenen, is de vergoeding bedoeld in de op 19 december 1974 in de Nationale
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, die algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk
besluit van 16 januari 1975, of de vergoeding bedoeld ofwel in een collectieve
arbeidsovereenkomst ofwel in een door de Minister voor Arbeidsvoorziening en
Tewerkstelling goedgekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen die op
zijn minst gelijkwaardig zijn aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 171. (Art. 1, eerste lid, 3° K.B. nr. 33 30 maart 1982)
(R.V.P. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0127.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2001 gewezen door
1 Zie art. 2, §1 K.B. 7 dec. 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval
van conventioneel brugpensioen.
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het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid eerste lid, 3° van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart
1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen;
- artikel 10 van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 52 van 2 juli 1982;
en, voor zoveel nodig :
- artikel 67, §1, 1° van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen;
- de artikelen 4, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19
december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst de vordering van verweerder toe die ertoe strekt verweerster
te doen veroordelen om hem de inhoudingen terug te betalen die ten onrechte zijn verricht
op de aanvullende voordelen, die verweerster heeft toegekend in het kader van een op 15
september 1978 door haar gesloten collectieve overeenkomst inzake brugpensioen. Het
wijst ook de vordering van verweerster toe die ertoe strekt eiser te doen veroordelen om
haar de bedragen terug te betalen die zij op grond van welbepaalde richtlijnen ten onrechte diende in te houden op de aan verweerder gestorte bedragen. Het beslist aldus op de
volgende gronden :
"artikel 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 33 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen, zoals gewijzigd bij artikel 49 van de wet van 30 maart
1994 houdende sociale bepalingen, bepaalde dat een inhouding van 3,5 pct. moest worden
verricht 'op het conventioneel brugpensioen waarvan het eerste gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering en waarvan de aanvullende vergoeding wordt betaald, hetzij door de
werkgever, hetzij door de daartoe aangewezen instelling'; artikel 50, §1 van de wet houdende sociale bepalingen van 30 maart 1994 (B.S. van 31 maart 1994) voerde in identieke
bewoordingen ten gunste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een inhouding van
1 pct. in op de conventionele brugpensioenen; artikel 67, §1 van de programmawet van 21
december 1994 voerde ten slotte, nog altijd in dezelfde bewoordingen, een inhouding van
4,5 pct. in op het conventioneel brugpensioen en bepaalde dat de aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid gestorte inhouding door de Rijksdienst zou worden verdeeld naar rato
van 7/9e ten voordele [van eiser] en van 2/9e ten voordele van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 waarnaar de op het Ministerie voor Arbeidsvoorziening en Tewerkstelling onder
het nr. 6.217/CO geregistreerde overeenkomst inzake brugpensioenen van 15 september
1978 verwijst, bepaalt dat 'het bedrag van de aanvullende vergoeding gelijk is aan de helft
van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering'; uit de bewoordingen van artikel 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 33, naar luid waarvan de inhouding
van 3,5 pct. moest worden verricht op het conventioneel brugpensioen waarvan het eerste
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gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering en waarvan 'de aanvullende vergoeding' wordt
betaald, hetzij door de werkgever, hetzij door de daartoe aangewezen instelling, kan
geenszins, op straffe van iets toe te voegen aan een bepaling die als een bepaling van
openbare orde is bedoeld, worden afgeleid - hetzelfde geldt voor het bepaalde in artikel
67, §1 van de programmawet van 21 december 1994 - dat de wetgever de aanvullende
voordelen bovenop het brugpensioen, die onder andere erin kunnen bestaan dat de werkgever de persoonlijke en patronale premies voor een met het oog op een extralegaal pensioen gesloten groepsverzekering ten laste neemt of de premies aan de bruggepensioneerde
werknemer betaalt in geval van afkoop van het kapitaal van een levensverzekering, heeft
willen opnemen in de grondslag van de solidariteitsbijdrage; (verweerder) merkt dienaangaande op dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de grondslag voor de inhouding
van 1 pct., die bedoeld wordt in artikel 50, §1 van de wet houdende sociale bepalingen
van 30 maart 1994 (B.S. van 31 maart 1994), strikt heeft beperkt tot de werkloosheidsuitkering met daarnaast 'de aanvullende vergoeding' die ofwel door de werkgever ofwel door
de daartoe aangewezen instelling wordt betaald, zonder dat er sprake is van een uitbreiding tot aanvullende voordelen van enigerlei aard; artikel 1 van het koninklijk besluit nr.
52 van 2 juli 1982 heeft weliswaar aan artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 33 van 30
maart 1982 de volgende bepaling toegevoegd: 'voor het conventioneel brugpensioen moet
de debiteur van de aanvullende vergoeding, bedoeld in artikel 1, 3°, de inhouding, berekend overeenkomstig de voorgaande leden, echter verrichten op de totaliteit van het conventioneel brugpensioen bij elke betaling ervan'; die wijziging is te verklaren uit de wil
van de wetgever, onder meer, om de procedure voor de heffing van de solidariteitsbijdrage te vereenvoudigen in de gevallen waarin bij de betaling van het conventioneel brugpensioen verschillende schuldenaars betrokken zijn; de Raad van State heeft zich in het
naar aanleiding van die wijziging uitgebrachte advies als volgt uitgelaten: 'de Regering
gaat ervan uit dat in artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 30 maart 1982 het
bepaalde onder 4° - dat betrekking heeft op de inhouding, verricht op het conventioneel
brugpensioen, eigen aan de textiel- en breigoederenindustrie - moet worden geschrapt omdat de erin vermelde aanvullende vergoeding al begrepen is in die waarop krachtens 3°
van hetzelfde lid de inhouding van 3,5 pct. moet worden verricht. Daaruit blijkt dat de bedoelde inhouding, krachtens artikel 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart
1982, wordt verricht op alle aanvullende vergoedingen die ter zake van het conventioneel
brugpensioen in een collectieve arbeidsovereen-komst zijn opgenomen, ongeacht of ze
van algemene toepassing dan wel beperkt zijn tot een bepaalde bedrijfssector'; - in strijd
met wat [eiser], onder meer in zijn repliek op het advies van het openbaar ministerie betoogt - kan uit dat advies - dat wil voorkomen dat de solidariteitsbijdrage door verschillende schuldenaars zou worden ingehouden - niet worden afgeleid dat de inhouding zou
moeten worden uitgebreid tot alle aanvullende voordelen die zijn toegekend aan de gerechtigde op een brugpensioen; de Raad van State was trouwens niet verzocht een advies
uit te brengen over een dergelijke uitbreiding; het stond aan de wetgever, voor zover dat
zijn doel kon zijn, om door teksten die specifiek op de bruggepensioneerde werknemers
van toepassing zijn de solidariteitsbijdrage uit te breiden tot het een of ander aan hen toegekende voordeel".
Grieven
De werkgever is met toepassing van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 gehouden ten laste van de werknemer en ten voordele [van eiser] een sociale inhouding van
3,5 pct. te verrichten die wordt berekend op het totaalbedrag van de aanvullende vergoeding inzake brugpensioen en de werkloosheidsuitkering; daar het sociaal recht op beperkende wijze moet worden uitgelegd en de teksten duidelijk zijn, in zoverre ze gewagen
van een door de werkgever betaalde aanvullende vergoeding, zonder een onderscheid te
maken tussen de aanvullende vergoeding, zoals ze is vastgesteld en beperkt door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 en de extralegale aanvullende
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vergoeding die bovenop het wettelijke minimum wordt toegekend ofwel krachtens een
voor een sector of een onderneming geldende overeenkomst ofwel krachtens een individueel akkoord, dient te worden aangenomen dat de grondslag van de inhouding elk bedrag
omvat dat door de werkgever ter aanvulling van de werkloosheidsuitkering wordt betaald,
ongeacht het wettelijk minimum, dat is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
17 van 19 december 1974. Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de
grondslag van de inhouding, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit
nr. 33 van 30 maart 1982, niet de aanvullende voordelen bevat die onder meer erin kunnen bestaan dat de werkgever de persoonlijke en patronale premies voor een met het oog
op een extralegaal pensioen gesloten groepsverzekering ten laste neemt of de premies aan
de bruggepensioneerde werknemer betaalt in geval van afkoop van het kapitaal van een
levensverzekering, een onderscheid maakt dat de teksten niet bevat en, derhalve, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle, in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit nr. 33 van
30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen bepaalt dat een inhouding van 3,5 pct. wordt verricht op het conventioneel brugpensioen waarvan het eerste gedeelte geldt als werkloosheidsuitkering
en waarvan de aanvullende vergoeding wordt betaald, hetzij door de werkgever,
hetzij door het fonds voor bestaanszekerheid waaronder de werkgever ressorteert, hetzij door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;
Overwegende dat die aanvullende vergoeding de vergoeding is die wordt bedoeld in de op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een regeling van aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, die algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, of de vergoeding die wordt bedoeld ofwel in een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel in een door de Minister voor Arbeidsvoorziening en Tewerkstelling goedgekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen
die op zijn minst gelijkwaardig zijn aan die welke worden toegekend bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17;
Overwegende dat het arrest, aangezien het niet oordeelt dat verweerster de
aanvullende voordelen aan verweerder heeft toegekend met toepassing van een
dergelijke overeenkomst of een dergelijk akkoord, wettig beslist dat die voordelen niet onderworpen zijn aan de inhouding, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°
van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.
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Nr. 160
3° KAMER - 10 maart 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — UITWINNINGSVERGOEDING HANDELSVERTEGENWOORDIGER - GEEN NADEEL - BEWIJS - TIJDSTIP - ALGEMENE REGEL UITZONDERING.
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — UITWINNINGSVERGOEDING HANDELSVERTEGENWOORDIGER - GEEN NADEEL - BEWIJS - BEGRIP.
1º Wanneer de handelsvertegenwoordiger zich beroept op het recht op een
uitwinningsvergoeding, moet het door de werkgever te bewijzen feit dat de
vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft in de regel worden beoordeeld op het
tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd; het feit dat genoemde
vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft door verlies van cliënteel kan evenwel,
wanneer hij een activiteit voortzet waardoor hij dat cliënteel kan behouden, worden
afgeleid uit feiten die dagtekenen van na de beëindiging van de overeenkomst1. (Art. 101,
eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)
2º De handelsvertegenwoordiger lijdt geen nadeel dat hem recht geeft op een
uitwinningsvergoeding
wanneer
de
bodemrechter
vaststelt
dat
die
handelsvertegenwoordiger erin geslaagd is zijn nieuwe werkgever het cliënteel te
verschaffen dat hij vroeger bij zijn vorige werkgever heeft aangebracht2. (Art. 101, eerste
lid Arbeidsovereenkomstenwet)
(M. T. GFD, N.V. naar Frans recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0030.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 juni 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. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 101, inzonderheid eerste lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids1 Zie Cass., 20 maart 2000, A.R. S.99.0142.N, nr. 189; A. DE THEUX, "Représentation commerciale:
conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction", Chron. D.S. 1994, 1, pp.17 en 18, nr. 25; D. R YCKX,
"Uitwinningsvergoeding - afwezigheid van nadeel - tijdstip van beoordeling: duidelijker of ...?",
Chron. D.S. 2001, 05, p. 249 ("Tijdstip van beoordeling").
2 Het arrest van het Hof is, wat het tweede middel betreft dat niet is gepubliceerd in de A.C., in
overeenstemming met de samenvatting. Zie ook Cass., 31 okt. 1973 (A.C. 1974, 258); 21 dec. 1981,
A.R. 3310 (ibid., 1981-82, nr. 263).
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overeenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben beslist dat eiser afdoende in rechte bewezen had dat hij cliënteel had aangebracht, verwerpt het arrest diens vordering tot betaling van een vergoeding wegens uitwinning op de volgende gronden :
"De werkgever kan zich ontslaan van de verplichting om de vergoeding wegens uitwinning te betalen, indien hij het bewijs levert dat uit de beëindiging van de overeenkomst
geen enkel nadeel is gevolgd voor de handelsvertegen-woordiger.
Uit de beëindiging van de overeenkomst is geen enkel nadeel gevolgd voor de vertegenwoordiger, daar hij na zijn ontslag het cliënteel mocht behouden, dat cliënteel verder
heeft bezocht en het aldus bij zijn nieuwe werkgever heeft kunnen aanbrengen.
Te dezen volgt uit de door [eiser] zelf overgelegde stukken dat de grote meerderheid
van het cliënteel dat hij bezocht voor de [vennootschappen waarvan verweerster de verbintenissen heeft overgenomen] hem gevolgd is naar zijn nieuwe werkgever; aldus blijkt
uit de lijst van het cliënteel bij zijn nieuwe werkgever, de naamloze vennootschap Fast-In
Expansions dat het cliënteel in 1993 bestond uit zevenentachtig klanten wier namen ofwel
op de klantenlijst van de vennootschap VTR, ofwel op die van de SFB staan.
Dat bedrag maakt indruk, te meer daar sommige vennootschappen die op de lijsten van
VTR of SFB vermeld staan (tien jaar activiteit) faillietverklaard zijn, vereffend zijn, veranderd zijn van naam of gefusioneerd zijn, zodat zij niet meer kunnen voorkomen op de
lijst van de klanten die [eiser] voor rekening van zijn huidige werkgever bezoekt.
Dat zijn voldoende aanwijzingen dat [eiser] geen nadeel heeft geleden, daar de grote
meerderheid van het bezochte cliënteel hem naar zijn nieuwe werkgever is gevolgd".
Grieven
Krachtens artikel 101, eerste lid van de wet van 3 juli 1978 is, wanneer de overeenkomst wordt beëindigd door de werkgever zonder dringende reden, een vergoeding wegens uitwinning verschuldigd aan de handels-vertegenwoordiger die een cliënteel heeft
aangebracht tenzij de werkgever bewijst dat uit de beëindiging van de overeenkomst geen
enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger. Het ontbreken van nadeel, dat door
de werkgever moet worden bewezen, moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de
overeenkomst wordt beëindigd.
Eiser voerde in zijn appèlconclusie aan dat hij pas in 1993, dus na vijf maanden inactiviteit, zijn werkzaamheden was begonnen voor rekening van zijn werkgever, de naamloze
vennootschap Fast-In Expansions. Het arrest stelt vast dat de contractuele betrekkingen
zijn beëindigd op 26 augustus 1992; het betwist niet dat eiser pas in 1993 bij zijn nieuwe
werkgever in dienst getreden is, maar, om het ontbreken van nadeel te beoordelen, baseert
het zich op de klantenlijst van eiser bij die nieuwe werkgever voor dat jaar 1993. Het arrest heeft op grond van die vaststellingen niet wettig kunnen beslissen dat verweerster het
bewijs geleverd had dat uit de beëindiging voor eiser geen enkel nadeel was gevolgd. Het
schendt derhalve artikel 101, eerste lid van de wet van 3 juli 1978.
[...]

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 101, eerste lid van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten, wanneer, zoals te dezen, de overeenkomst wordt beëindigd door de werkgever zonder dringende reden, een vergoeding wegens uitwinning verschuldigd is aan de handelsvertegen-woordiger die
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een cliënteel heeft aangebracht tenzij de werkgever bewijst dat uit de beëindiging
van de overeenkomst geen enkel nadeel volgt voor de handelsvertegenwoordiger;
Overwegende dat het ontbreken van nadeel, dat voor de vertegenwoordiger
voortvloeit uit het verlies van cliënteel weliswaar in de regel moet worden beoordeeld op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd, maar dat het,
wanneer hij zijn werkzaamheden voortzet waardoor hij dat cliënteel kan behouden, kan worden afgeleid uit feiten die dagtekenen van na de beëindiging van de
overeenkomst;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 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 Heenen.

Nr. 161
3° KAMER - 10 maart 2003

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - DRINGENDE REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE REDEN DOOR HET
ARBEIDSGERECHT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - BEGIN.
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP
EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITÉ
- BESCHERMDE WERKNEMERS - DRINGENDE REDEN - AANNEMING VAN DE DRINGENDE REDEN DOOR
HET ARBEIDSGERECHT - ARREST - KENNISGEVING - GERECHTSBRIEF.
3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING DISCRIMINATIE - JUSTITIABELE - JURIDISCHE TOESTAND.
1º en 2° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld meer
dan drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht die een dringende reden
aanneemt die tot ontslag van een beschermde werknemer kan leiden, bij gerechtsbrief
ter kennis van eiser is gebracht1. (Art. 57 Ger.W.; art. 11, §3, vierde lid Wet 19 maart
1991)
3º Het Hof van Cassatie is niet verplicht aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen
justitiabelen die in dezelfde juridische situatie verkeren waarop verschillende regels van
toepassing zijn, maar op een onderscheid tussen justitiabelen die, al naargelang van het
1 Cass., 28 mei 1990, A.R. 7079, nr. 563; zie Cass. 3 sept. 1999, A.R. C.97.0319.N, nr. 434; 12 feb.
2001, A.R. S.00.0089.F, nr. 83 en de noot 1.
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voorwerp van het geschil waarin zij betrokken zijn, vanuit juridisch oogpunt in
verschillende situaties verkeren die respectievelijk aan dezelfde regels onderworpen
zijn2. (Art. 26, §1, 3° en §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(B. T. ISS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0085.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 22 februari en 5 april 2001
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. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen de voorziening aangevoerde grond van nietontvankelijkheid volgens welke de voorziening te laat is ingesteld :
Overwegende dat artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk
de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie begint bij de betekening van de beslissing, tenzij de wet anders bepaalt, niet vereist dat de afwijkende bepaling over de toepassing waarvan het artikel voorbehoud maakt uitdrukkelijk zou zijn; dat het voldoende is dat de afwijking kan worden afgeleid uit
de op het lopende geding toepasselijke wetsbepalingen;
Overwegende dat artikel 1073, eerste lid van hetzelfde wetboek, naar luid
waarvan, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de termijn om
zich in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen van de dag waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid van dat wetboek, ertoe strekt, enerzijds,
de termijn voor het instellen van een voorziening vast te stellen, anderzijds, in de
gevallen die het vermeldt uitdrukkelijk af te wijken van de in voornoemd artikel
57 vermelde regel, zonder daarbij afbreuk te doen aan het in dat artikel gemaakte
voorbehoud;
Overwegende dat de vordering van verweerster, die gegrond was op 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, strekte tot erkenning van een dringende reden voor het ontslag van
eiser;
Dat, krachtens artikel 11, §3, vierde lid van die wet, alle arresten die over een
dergelijk geschil worden gewezen, aan de partijen bij gerechtsbrief ter kennis
worden gebracht uiterlijk de derde werkdag na de uitspraak;
2 De in de samenvatting vermelde regel is een bijzondere toepassing van de algemene regel waarop
het O.M. in zijn conclusie gewezen heeft en volgens welke er geen grond bestaat om een
prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer de juridische veronderstelling van eiser
verkeerd is. Zie Cass., 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331.
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Overwegende dat de wetgever, door de kennisgeving bij gerechtsbrief in te
voeren, uitdrukkelijk gekozen heeft voor een snelle en goedkope procedure;
Dat in die procedure de kennisgeving de termijn voor cassatieberoep doet ingaan;
Overwegende dat artikel 11, §3, vierde lid van de wet van 19 maart 1991 enkel
bepaalt dat die kennisgeving geschiedt bij gerechtsbrief, zonder dat het de regelmatigheid ervan onderwerpt aan de voorwaarde dat enige andere vorm in acht
genomen wordt en zonder dat het meer bepaald eist dat zij de vermeldingen zou
bevatten die, wat de kennisgevingen betreft die, krachtens artikel 792, tweede lid
van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden gedaan in de in artikel 704 van dat
wetboek opgesomde zaken, in het derde lid van dat artikel 792 op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
Overwegende dat eiser betoogt dat hieruit tussen de justitiabelen een onderscheid in behandeling voortvloeit, dat hij strijdig acht met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, naargelang de kennisgeving aan hen dient te geschieden
krachtens artikel 11, §3, vierde lid van de wet van 19 maart 1991 dan wel krachtens artikel 792, tweede en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, en derhalve
voorstelt een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof;
Overwegende evenwel dat de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen justitiabelen die verkeren in dezelfde juridische toestand waarop
verschillende regels van toepassing zouden zijn, doch op een onderscheid tussen
justitiabelen die, al naargelang van het voorwerp van het geschil dat op hen betrekking heeft, in vanuit juridisch oogpunt verschillende toestanden verkeren die
respectievelijk aan dezelfde regels onderworpen zijn;
Dat de door eiser voorgestelde vraag niet onder toepassing valt van artikel 26,
§1, 3° van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, zodat ze
niet aan dat rechtscollege dient te worden gesteld;
Overwegende dat uit artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek, dat, krachtens
artikel 2 van dat wetboek van toepassing is op de in de wet van 19 maart 1991
vervatte bijzondere ontslagregeling, blijkt dat de kennisgeving van een gerechtelijke beslissing geschiedt op de dag van de toezending ervan door de griffie aan
de woonplaats van de partij aan wie de kennisgeving dient te geschieden;
Overwegende, enerzijds, dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de
bestreden arresten aan eiser respectievelijk op 23 februari en 6 april 2001 ter
kennis zijn gebracht;
Dat, anderzijds, het cassatieverzoekschrift en het exploot van betekening ervan, overeenkomstig artikel 1079, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek op 16
augustus 2002 zijn neergelegd op de griffie van het Hof;
Dat bijgevolg de voorziening is ingesteld buiten de termijn van drie maanden,
die is voorgeschreven door artikel 1073, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 162
3° KAMER - 10 maart 2003

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN TEGENVORDERING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - AANVULLENDE TEGENVORDERING TOT
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN NIEUWE FEITEN - VORDERING - AARD.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN HOOFDVORDERING EN TEGENVORDERING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - HOGER BEROEP
BEPERKT TOT DE BESLISSING OVER DE HOOFDVORDERING - TEGENVORDERING IN HOGER BEROEP OP
GROND VAN ANDERE FEITEN - ONTVANKELIJKHEID.
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN HOOFDVORDERING EN TEGENVORDERING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - HOGER BEROEP
BEPERKT TOT DE BESLISSING OVER DE HOOFDVORDERING - TEGENVORDERING IN HOGER BEROEP OP
GROND VAN ANDERE FEITEN - ONTVANKELIJKHEID.
1º Een tegenvordering tot echtscheiding op grond van andere feiten dan die waarop een
vorige tegenvordering tot echtscheiding is gesteund, wordt niet als een nieuwe vordering
beschouwd. (Art. 1268 Ger.W.)
2º en 3° De mogelijkheid een tegenvordering tot echtscheiding in te stellen in hoger beroep
gegrond op nieuwe feiten die niet in de oorspronkelijke tegenvordering tot echtscheiding
zijn aangevoerd, blijft bestaan ook al is door degene die zulke tegenvordering instelt,
alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de hoofdvordering waarbij de
echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken. (Art. 1268 Ger.W.)
(C. T. V.)

ARREST

(A.R. C.00.0295.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Eerste Voorzitter van 7 oktober 2002 werd deze zaak
naar de derde kamer verwezen.
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Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 28, 860, tweede lid, 1051, eerste lid, 1068 en 1268 van het Gerechtelijk
Wetboek (artikel 1051, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 12 januari 1993, artikel 1268
gewijzigd bij de wetten van 24 juni 1970, 30 juni 1994 en 20 mei 1997);
- het algemeen rechtsbeginsel "tantum devolutum, quantum appellatum".
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart de aanvullende tegenvordering tot echtscheiding van verweerder toelaatbaar en gegrond, spreekt de echtschei-ding uit tussen partijen ten nadele
van eiseres en verklaart de vordering van eiseres tot het bekomen van een uitkering na
echtscheiding ongegrond op de volgende gronden: "Nopens de aanvullende tegenvordering tot echtscheiding van verweerder. Bij het bestreden vonnis, (...), werd verweerder gemachtigd een aantal grieven te bewijzen die in hoofdzaak betrekking hebben op beweerde
dronkenschap, dominantie en geldverspilling. Daartegen werd door verweerder geen hoger beroep aangetekend. In conclusies neergelegd op 30 juli 1999 werd door verweerder
een aanvullende vordering tot echtscheiding ingesteld op grond van overspel, minstens
beledigende omgang van eiseres met X. Dergelijke vordering werd voor het eerst in hoger
beroep geformuleerd en is overeenkomstig artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek toelaatbaar. Dit feit of een gelijkaardig feit maakt niet het voorwerp uit van het reeds bevolen
getuigenverhoor zodat van een uitbreiding van een hoger beroep geen sprake kan zijn. De
aanvullende tegenvordering is gesteund op een PV van 25 september 1998 opgemaakt
door het ambt van plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Y en waaruit moet blijken dat
eiseres de nacht doorbracht in een woning te Z, alwaar ook de genaamde X verbleef (...).
De aanwezigheid van eiseres en X 's nachts in een woning waar geen van beide is gedomicilieerd suggereert een buitenechtelijke verhouding (...). De aanwezigheid van eiseres met
een andere man in een woning van een derde maakt een door eiseres uit vrije wil gestelde
houding uit waarvan zij moest weten dat deze gedraging kwetsend was voor verweerder.
Derhalve dient de echtscheiding eveneens te worden uitgesproken ten nadele van eiseres".
Grieven
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde heeft bij vonnis van 30 november
1995 de echtscheiding tussen partijen uitgesproken op de hoofdeis en dit in het voordeel
van eiseres en heeft, rechtdoende over de tegenvordering van verweerder, hem gemachtigd om door alle middelen van recht de feiten te bewijzen die hij ter staving van zijn tegenvordering tot echtscheiding had aangevoerd. Verweerder stelde hoger beroep in tegen
dit vonnis maar hij beperkte het hoger beroep in zijn appèlrekwest uitdrukkellijk tot de beslissing over de hoofdeis tot echtscheiding. De beslissing over de tegenvordering tot echtscheiding werd derhalve door dit beperkt beroep niet bij de rechter in hoger beroep aanhangig gemaakt. Verweerder heeft in zijn appèlconclusie neergelegd op 30 juli 1999 een
aanvullende tegenvordering tot echtscheiding ingesteld. Deze aanvullende tegenvordering
tot echtscheiding wordt krachtens het artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek niet als
een nieuwe vordering beschouwd. De appèlrechter heeft, door deze tegenvordering die
geen nieuwe vordering is, toelaatbaar en gegrond te verklaren niettegenstaande verweerder geen hoger beroep had aangetekend tegen het vonnis van 30 november 1995 in zoverre daarin uitspraak gedaan werd over de tegenvordering en niettegenstaande het bestreden
arrest vaststelt dat er geen sprake kan zijn van een uitbreiding van een hoger beroep, de
devolutieve werking van het hoger beroep miskend (schending van artikel 1068 en 1268
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van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel "Tantum devolutum
quantum appellatum"). Nu trouwens verweerder zijn beroep tegen het vonnis van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde van 30 november 1995 beperkt had tot de
beslissing over de hoofdeis, kon hij geen nakomend beroep meer instellen tegen de beslissing over de tegeneis waartegen hij geen beroep ingesteld had vermits het vonnis van 30
november 1995 aan hem betekend werd op 27 december 1995 zodat de termijn voor hoger
beroep verstreken was vóór 30 juli 1999, datum waarop de appèlconclusie met de aanvullende tegenvordering tot echtscheiding werd neergelegd (zie de akte van betekening van
27 december 1995, gevoegd bij deze voorziening) (schending van de artikelen 28, 860,
tweede lid, 1051, eerste lid, en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek, aanvullende vorderingen en tegenvorderingen tot echtscheiding kunnen worden ingesteld bij nieuwe op tegenspraak genomen conclusies en dat die vorderingen
niet als nieuwe vorderingen worden beschouwd;
Dat een tegenvordering tot echtscheiding op grond van andere feiten dan die
waarop een vorige tegenvordering tot echtscheiding was gesteund, niet als een
nieuwe vordering wordt beschouwd;
Overwegende dat de mogelijkheid een tegenvordering in te stellen in hoger beroep gegrond op nieuwe feiten die niet in de oorspronkelijke tegenvordering waren aangevoerd, blijft bestaan ook al is door degene die zulke tegenvordering instelt, alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de hoofdvordering
waarbij de echtscheiding in zijn nadeel werd uitgesproken;
Dat de ruime formulering van artikel 1268 van het Gerechtelijk Wetboek en de
bedoeling van de wetgever zo weinig mogelijk beperkingen van processuele aard
in het echtscheidingsproces in te bouwen, impliceren dat ook wanneer het initieel
hoger beroep aldus beperkt wordt door de appellant zelf, oorspronkelijk verweerder en eiser op tegeneis, de appellant desondanks de mogelijkheid heeft om een
vordering tot echtscheiding te formuleren die op andere feiten gegrond is dan
zijn initiële tegenvordering;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. de rechtbank van eerste aanleg verweerder gemachtigd heeft de feiten te bewijzen die hij had aangevoerd tot staving van zijn tegenvordering tot echtscheiding;
2. verweerder enkel hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing over de
door zijn echtgenote ingestelde vordering tot echtscheiding en niet tegen de beslissing over de door hemzelf ingestelde tegenvordering tot echtscheiding, waarbij hij gemachtigd werd bepaalde feiten met getuigen te bewijzen;
3. verweerder in hoger beroep een vordering tot echtscheiding heeft ingesteld
op grond van een ander feit dan de feiten op grond waarvan hij voor de eerste
rechter zijn tegenvordering liet steunen;
Overwegende dat het arrest dat de vordering van verweerder ontvankelijk verklaart, de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten
10 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Van Ommeslaghe.

Nr. 163
2° KAMER - 12 maart 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 - VERPLICHTE BOETE
- GEVOLG.
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
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; de rechter geeft aan
de Wet 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele
zaken en in politiezaken bijgevolg een terugwerkende kracht die de beklaagde ten goede
komt, wanneer hij hem veroordeelt tot een werkstraf en tot een geldboete, wegens feiten
die deze gepleegd heeft vóór de inwerkingtreding van die wet en die bestraft werden met

1 Cass., 8 jan. 2003, A.R. P.02.1314.F, nr. 14.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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een gevangenisstraf en een geldboete5. (Artt. 2 en 7 Sw.)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Brussel T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1670.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die verweerder
vrijspreekt van de telastleggingen C en D :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij verweerder veroordeelt wordt wegens de telastleggingen A2 en B2 :
Over het middel :
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt een niet bij wet bepaalde
straf te hebben toegepast, door met een werkstraf feiten te hebben gestraft van
valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en verduistering, welke zijn
gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wet van 17 april 2002 tot invoering
van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken;
Overwegende dat artikel 2 van het Strafwetboek verbiedt om aan de strafwet
terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van de verklaagde, 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 van de voormelde
artikel 2 de terugwerkende kracht van de voor de beklaagde gunstige strafwet
niet onderwerpt aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt, ten tijde
van het misdrijf moet hebben bestaan;
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;
5 Zie A. JACOBS en M. DANTINNE, "La peine de travail, commentaire de la loi du 17 avril 2002", Rev.
dr. pén. 2002, blz. 864.
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Dat de werkstraf, wegens de aard ervan, minder zwaar is dan een gevangenisstraf, aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is;
Overwegende dat het arrest verweerder, wegens gecorrectionaliseerde misdaden van valsheid en gebruik van valse stukken en wegens verduistering, niet veroordeelt tot een enkele gevangenisstraf en een geldboete maar tot een werkstraf
van tweehonderd uren en een in euro omgezette geldboete van 26 frank, en zodoende aan de voormelde wet van 17 april 2002 een terugwerkende kracht geeft
die verweerder ten goede komt, overeenkomstig artikel 2 van het Strafwetboek;
Overwegende dat eiser de schending van de andere, in het middel weergegeven grondwettelijke en wettelijke bepalingen alleen afleidt uit de tevergeefs aangevoerde miskenning van het in het voormelde artikel 2 vastgestelde 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.
12 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 164
2° KAMER - 12 maart 2003

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE ONDERZOEKSTECHNIEK VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VORM.
2º POLITIE - BIJZONDERE ONDERZOEKSTECHNIEK - VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - VORM.
3º OPENBAAR MINISTERIE - BIJZONDERE ONDERZOEKSTECHNIEK VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VORM.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING VOORWAARDE.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - TOEPASSING - VOORWAARDE.
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE ONDERZOEKSTECHNIEK OBSERVATIE - PROCUREUR DES KONINGS - PROCES-VERBAAL - ANONIEME INLICHTINGEN - RECHT
VAN VERDEDIGING - GEVOLG.
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7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJZONDERE ONDERZOEKSTECHNIEK
- OBSERVATIE - PROCUREUR DES KONINGS - PROCES-VERBAAL - ANONIEME INLICHTINGEN GEVOLG.
8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN
SCHULD - CONCLUSIE VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONDERZOEKSGERECHT - REDENGEVING.
1º, 2° en 3° De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet
noodzakelijkerwijs een voorafgaande schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van
noodzaak kan die vordering worden gevraagd door elk mogelijk communicatiemiddel en
moet ze vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die bevestiging evenwel
kan voortvloeien uit het proces-verbaal van de politie-ambtenaar, die de voorgeschreven
opdracht zal hebben uitgevoerd. (Art. 28ter, §3 Sv.; artt. 8, tweede lid en 8/6, vijfde lid
Wet 5 aug. 1992 op het politieambt)
4º en 5° De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten, behalve wanneer door de niet-inachtneming ervan het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te komen1. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
6º en 7° Een door de procureur des Konings bevolen observatiemaatregel is niet
onregelmatig en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet,
alleen op grond dat hij is bevolen t.g.v. inlichtingen die zijn opgenomen in een procesverbaal dat de bron ervan niet vermeldt2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
8º Wanneer een inverdenkinggestelde zich ertoe beperkt het bestaan te betwisten van
ernstige aanwijzingen van schuld die de handhaving van zijn hechtenis verantwoorden,
zonder de feitelijke gegevens te vermelden die zijn ontkenningen staven, antwoordt het
onderzoeksgerecht hierop door ze te verwerpen met de overweging dat dergelijke
aanwijzingen bestaan3. (Artt. 23, 4° en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0313.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling.
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, die hij in twee exemplaren heeft
neergelegd op de griffie van het Hof.
Het tweede exemplaar is identiek aan het eerste, met dien verstande dat het dat
1 Cass., 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512; 10 april 2002, A.R. P.02.0058.F, nr. 219 en 25 sept.
2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. O.M.
2 Zie Cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0041.F, nr. 201.
3 Zie Cass., 17 mei 1994, A.R. P.94.0658.N, nr. 246, R.W. 1994-95, blz. 603, opm. A. DE NAUW; 5
juni 1996, A.R. P.96.0735.F, nr. 217; J. DE CODT, "Le contrôle de la détention préventive", in B.
DEJEMEPPE (dir.), La détention préventive, Brussel, 1992, blz. 233, nr. 67.

616

HOF VAN CASSATIE

12.3.03 - Nr. 164

aanvult door in het tweede middel een grief van miskenning van de bewijskracht
van de akten toe te voegen.
Een eensluidend verklaard afschrift van de aldus aangevulde memorie is aan
dit arrest gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat, volgens eiser, de artikelen 28 ter, §3 van het Wetboek van
Strafvordering, en 8 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, bepalen
dat elke toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek moet worden voorafgegaan door een schriftelijke vordering; dat eiser betoogt dat dit een substantiële
vormvereiste is;
Overwegende, evenwel, dat de artikelen 8, tweede lid, en 8/6, vijfde lid van de
wet van 5 augustus 1992, toestaan om de politiediensten, in geval van dringende
noodzakelijkheid, met om het even welk communicatiemiddel te vorderen; dat
die vordering dan zo snel mogelijk moet worden bevestigd, waarbij die bevestiging echter kan voortvloeien uit het proces-verbaal van de politie-ambtenaar, die
de voorgeschreven opdracht zal hebben uitgevoerd;
Overwegende dat het middel, volgens hetwelk het geschrift dat de vordering
bevat, in elk geval moet zijn opgemaakt vóór de uitvoering van die vordering,
uitgaat van een onjuiste juridische premisse;
Dat het bijgevolg faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de bepalingen van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in de regel, niet
van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten, behalve wanneer door de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt
te komen ;
Overwegende dat een door de onderzoeksrechter bevolen observatiemaatregel
niet onregelmatig is en het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet
miskent, alleen op grond dat hij is bevolen ten gevolge van inlichtingen die zijn
opgenomen in een proces-verbaal dat de bron ervan niet vermeldt;
Dat het middel, in zoverre daarin het tegendeel beweerd wordt, faalt naar
recht;
Overwegende dat het arrest daarenboven niet verwijst naar een proces-verbaal
van 6 februari 2003 om te beslissen dat de magistraat van het openbaar ministerie de maatregel, die hij op 4 februari 2003 had gevorderd, heeft geleid en toezicht erop heeft gehouden; dat de appèlrechters de bewijskracht van die akte aldus niet hebben kunnen miskennen;
Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel :
Overwegende dat wanneer de partijen feiten aanvoeren om het bestaan van
ernstige aanwijzingen van schuld te betwisten, het onderzoeksgerecht, met toepassing van artikel 23, 4° van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
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hechtenis, op dat verweermiddel moet antwoorden;
Overwegende dat eiser, in de conclusie die hij voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft neergelegd, zich ertoe beperkt het bestaan van die aanwijzingen te betwisten zonder de feitelijke gegevens te vermelden die zijn ontkenningen staven;
Dat de appèlrechters bijgevolg niet anders op die bewering hoefden te antwoorden dan door ze te verwerpen met de vaststelling dat dergelijke aanwijzingen bestaan ;
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.
12 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. C. Druard, Bergen en C. Denis, Brussel.

Nr. 165
2° KAMER - 12 maart 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 5 — ART. 5.2 - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING.
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5.2 - TOEPASSING.
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — INZAGE VAN HET DOSSIER - HANDHAVING HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT AAN DE RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VERZUIM - SANCTIE - LAATTIJDIGHEID - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BERICHT AAN DE RAADSMAN VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - VERZUIM - SANCTIE - LAATTIJDIGHEID - GEVOLG.
1º en 2° Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere
beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis1. (Art. 5.2 E.V.R.M.)
3º Het in art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde recht tot inzage van het dossier is niet
1 Cass., 17 april 1996, A.R. P.96.0470.F, nr. 118.
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van toepassing op de rechtspleging in hoger beroep 2. (Artt. 22 en 30 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
4º en 5° Het bericht dat de griffier dient te geven van dag en uur van verschijning voor de
kamer van inbeschuldigingstelling, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvereiste; als zulks laattijdig geschiedt, dan kan dit alleen leiden tot nietigverklaring
van de rechtspleging, als die situatie het recht van verdediging heeft geschaad3. (Art. 30,
§2, vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht
van verdediging)
(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0333.F)

I. Bestreden beslissing
Het in het Duits gestelde cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2003 in diezelfde taal gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
De eerste voorzitter van het Hof heeft bij een beschikking van 6 maart 2003
beslist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zou worden gevoerd.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconlcudeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor in een in het Duits gestelde memorie, waarvan een
eensluidend verklaarde vertaling aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 12 van de Grondwet en 5.4 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet ontvankelijk is wegens gebrek aan duidelijkheid;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel
5.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, faalt naar recht, aangezien die paragraaf van het verdrag betrekking heeft op de aanhouding en niet op de latere beslissingen tot handhaving
van de voorlopige hechtenis;
Dat het middel eveneens faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert
van artikel 22 van de wet van 20 juni 1990 betreffende de voorlopige hechtenis,
dat niet van toepassing is op de rechtspleging in hoger beroep;
Overwegende, voor het overige, dat het bericht dat de griffier dient te geven
van de dag en uur van verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling,
2 Cass., 27 juli 1999, A.R. P.99.1084.F, nr. 423.
3 Zie Cass., 30 sept. 1992, A.R. 239, nr. 643; 12 jan. 2000, A.R. P.00.0011.F, nr. 28.
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geen op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste is; dat een laattijdig
bericht alleen kan leiden tot nietigverklaring van de rechtspleging, als die situatie
het recht van verdediging heeft geschaad, maar dat niet blijkt dat eiser, die persoonlijk in zijn verweermiddelen is gehoord, de miskenning van dergelijke rechten heeft aangevoerd of dat hij de verdaging van de zaak heeft gevorderd om die
rechten te vrijwaren en, met name, door een raadsman te worden bijgestaan;
Dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 30, §2, vijfde
lid van de voormelde wet betreffende de voorlopige hechtenis, alsook miskenning van de recht van verdediging, 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.
12 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Favart, Verviers.

Nr. 166
1° KAMER - 13 maart 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN
BEROEP - VERVAL - BEZWAAR - GEEN TITEL OM TE BELASTEN - ONTVANKELIJKHEID.
Een bezwaar dat aanvoert dat de titel om een belasting vast te stellen ontbreekt omdat de
belastingverordening die als grondslag diende voor de betwiste belasting onwettig is en
niet in werking is getreden, kan te allen tijde voor het hof van beroep worden
aangevoerd, zelfs na verloop van de in art. 378, tweede lid W.I.B. bedoelde termijn van
60 dagen1 2. (Artt. 377, 378 en 381 W.I.B. 1992)
(COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES N.V. T. GEMEENTE ELSENE)

Conclusie van de h. advocaat-generaal Henkes (vertaling):
1. De feiten van de zaak en de voorgaande rechtspleging kunnen als volgt worden
samengevat.
Bij een belastingverordening van 12 december 1991 heeft verweerster voor de
dienstjaren 1992, 1993, 1994 et 1995 een “belasting ingevoerd op de
kantooroppervlakten gevestigd op het grondgebied van de gemeente” (art. 1).
Verweerster heeft m.b.t. de in voornoemde verordening bedoelde belasting voor het
aanslagjaar 1993 een aanslag vastgesteld ten name van eiseres voor het pand in Elsene
1 Zie concl. O.M.
2 Cass., 28 juni 1996, A.R. F.95.0074.F, nr. 268 en concl. adv.-gen. J.-F. LECLERCQ in Bull. en Pas.
1996, I; 3 sept. 1968, A.C. 1969, 4 en concl. adv.-gen. MAHAUX in Bull. en Pas. 1969, I, 4.
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waarvan zij eigenaar is.
Eiseres heeft tegen die aanslag een bezwaarschrift ingediend voor het rechtscollege van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In zijn beschikking van 18 juli 1996 verwerpt het rechtscollege van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het bezwaar van eiseres.
Het bestreden arrest verwerpt de voorziening van eiseres tegen die beschikking.
2. Het eerste onderdeel van het eerste middel voert de schending aan van de artt. 377,
tweede lid, 378, tweede lid en 381 W.I.B. 1992, die inzake gemeentebelasting van
toepassing zijn verklaard bij art. 7, tweede lid W. 23 dec. 1986 volgens welke,
enerzijds, nieuwe bezwaren die een overtreding van de wet of een schending van de
straffe van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren, niet-ontvankelijk
worden verklaard wanneer die bezwaren aangevoerd worden buiten de termijn van
zestig dagen na de neerlegging van het administratief dossier voor het hof van beroep,
maar die, anderzijds, toestaan dat, buiten die termijn, bewaren worden aangevoerd die
betrekking hebben op het verval van de aanslagtermijnen of op de miskenning van het
gezag van gewijsde.
Aldus heeft bestreden arrest, aangezien het in de onderhavige zaak het aangevoerde
bezwaar betreffende de onwettigheid en het ontbreken van de inwerkingtreding van de
voornoemde belastingverordening die als grondslag voor de aanslag diende, nietontvankelijk verklaard op grond dat het niet binnen de voornoemde termijn van 60
dagen aangevoerd was, de in voornoemd onderdeel aangevoerde bepalingen
geschonden.
3. De vraag die in dat onderdeel wordt gesteld, betreft de voorwaarden voor de
ontvankelijkheid van nieuwe bezwaren voor het hof van beroep dat in hoger beroep
uitspraak doet over de beschikking van de bestendige deputatie of van het rechtscollege
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake gemeentebelastingen vóór de
inwerkingtreding van de wetten van 15 en 23 maart 1999 betreffende de beslechting
van fiscale geschillen.
Krachtens art. 7, tweede lid W. 23 dec. 1986 betreffendede invordering en de geschillen
ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, wordt die voorziening m.b.t. de
vormen, de termijnen en de rechtspleging geregeld door de bepalingen die van
toepassing zijn op de voorzieningen inzake rijksinkomstenbelastingen.
Art. 377, tweede lid W.I.B. 1992 zoals het hier van toepassing is, luidt als volgt: “De
eiser mag aan het hof van beroep bezwaren onderwerpen die in noch in het
bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door de directeur of 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”. Daarentegen mogen, zoals uw Hof heeft beslist, alle bezwaren die
betrekking hebben op feiten die niet voor de directeur zijn voorgelegd, niet voor het
eerst voor het hof van beroep worden aangevoerd (Cass., 27 sept. 1991, A.C. 1991-92,
nr. 54).
Nochtans beslist uw Hof ook dat zulks niet geldt voor bezwaren die gegrond zijn op het
verval van het aanslagrecht noch voor die welke gegrond zijn op de miskenning van het
gezag van gewijsde van een vroegere beslissing of betrekking hebben op de
beoordeling van de verenigbaarheid van een akte van nationaal recht met een bepaling
van gemeenschapsrecht (Cass., 12 jan. 1996, A.R. F.95.0028.F, nr. 28, en concl. adv.gen. J.F. LECLERCQ in Bull. en Pas., 1996, I,; 28 juni 1996, A.R. F.95.0074.F, nr. 268 en
concl. adv.-gen. J.F. LECLERCQ in Bull. en Pas., 1996, I,).
Betreffende de miskenning van het gezag van gewijsde, wijst eiseres terecht erop dat
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adv.-gen. MAHAUX in zijn conclusie vóór het arrest van uw Hof, waarin voornoemde
oplossing voor het eerst is neergelegd, het volgende vermeldt: “la chose jugée paraît
justifier une dérogation analogue (à celle retenue en cas de forclusion des délais
d’imposition) en raison de l’étroite analogie qui existe entre les deux institutions. L’une
et l’autre sont, en effet, fondées sur l’extinction du droit d’établir une imposition.
Comme la forclusion, l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir qui empêche définitivement le juge fiscal d’examiner le fondement de l’imposition et qui s’oppose, en tout état de cause, à l’établissement de l’impôt, la première en raison de l’expiration des délais légaux d’imposition, la seconde en raison de l’autorité d’une première
décision qui interdit tout nouvel établissement de l’impôt”. (zie concl. O.M. Cass. 3
sept. 1968, Bull. en Pas. 1969, I, 4)
Op grond van die verantwoording voert eiseres aan dat de litigieuze
belastingverordening in de onderhavige zaak nietig is en niet in werking is kunnen
treden, zodat het niet bestaan van de titel waarop het bestuur een aanslag wil vestigen,
net zoals het verval en het gezag van gewijsde, een middel van niet-ontvankelijkheid is
dat de belastingrechter belet de grondslag van de aanslag te onderzoeken en dat de
vaststelling van iedere aanslag in de weg staat. Eiseres voert voorts aan dat dit bezwaar
nog fundamenteler is dan het bezwaar dat uit het verval is afgeleid, aangezien, er,
wegens het ontbreken van een titel, a fortiori geen enkele aanslagtermijn kon ingaan.
De belastingrechter moet, in weerwil van het bepaalde in de artt. 377, tweede lid, 378,
tweede lid en 381 W.I.B. 1992, acht slaan op ieder bezwaar dat gegrond is op het
ontbreken van een titel om de aanslag vast te stellen.
Mijns inziens is het onderdeel gegrond. Uw Hof heeft inderdaad, buiten het bestaan van
elke tekst, omstandigheden aangenomen waaruit rechtsgevolgen ontstaan op grond
waarvan een nieuw bezwaar mag worden geuit, ook al is de termijn van 60 dagen
verstreken, zodat het mij in rechte heel logisch lijkt dat andere omstandigheden,
namelijk het tenietgaan van het recht om een aanslag vast te stellen, die nauw verwant
zijn met de vorige en waaruit dezelfde rechtsgevolgen ontstaan, op dezelfde wijze
behandeld worden.
4. Besluit: vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0074.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 Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 7, inzonderheid tweede lid van de wet van 23 december 1986 betreffende de
invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen;
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- de artikelen 377, 378 en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelstingen 1992, zoals die artikelen van toepassing waren voor de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op de conclusie waarin eiseres in hoofdzaak aanvoerde dat de belastingverordening op
de kantooroppervlakten nietig was en niet in werking was kunnen treden, daar zij door de
burgemeester niet was ondertekend overeenkomstig artikel 109 van de nieuwe Gemeentewet en niet was bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van voornoemde
wet, verklaart het hof van beroep in het bestreden arrest dat bezwaar niet ontvankelijk en
verwerpt het de voorziening op de volgende gronden: "artikel 7, tweede lid van de wet
van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van plaatselijke heffingen is te dezen van toepassing (...); naar luid van die bepaling 'worden de vormen
en de termijnen van dit beroep (tegen de beslissingen van de bestendige deputatie) evenals
de rechtspleging (...) geregeld zoals inzake rijksinkomstenbelastingen'; aangezien het bezwaarschrift is ingediend in 1993, dat is voor de inwerkingtreding van de wet van 15
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, zijn de oude procedureregels
inzake rijksinkomsten-belastingen van toepassing, met name artikel 279, tweede lid van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (oud artikel 378, tweede lid van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) volgens hetwelk de nieuwe bezwaren moeten worden geformuleerd uiterlijk 60 dagen na de neerlegging ter griffie van het hof van
het administratief dossier (inzake gemeente-belastingen gaat het om het dossier dat is
overgezonden door de bestendige deputatie of het rechtscollege); te dezen is het nieuwe
bezwaar aangevoerd in 2001, dat is meer dan 60 dagen na de neerlegging van het dossier
van het rechtscollege op 16 oktober 1996".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens de artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, die inzake gemeentebelastingen van toepassing zijn verklaard
bij artikel 7, tweede lid van de wet van 23 december 1986, zijn in de regel niet ontvankelijk de nieuwe bezwaren die afgeleid zijn uit de schending van de wet of de op straffe van
nietigheid voorgeschreven procedureregels, wanneer die bezwaren worden aangevoerd
buiten de termijn van 60 dagen te rekenen van de neerlegging van het administratief dossier. Die regel geldt evenwel niet voor de bezwaren volgens welke de aanslagtermijnen
verstreken zijn of het gezag van gewijsde is miskend, op grond dat die bezwaren slaan op
het recht zelf van de administratie om een aanslag vast te stellen ten name van de belastingplichtige. Om dezelfde redenen is dat ook het geval met het te dezen aangevoerde bezwaar, namelijk dat de belastingverordening die aan de aanslag ten grondslag lag onwettig
was en niet in werking getreden was. Door dat bezwaar niet ontvankelijk te verklaren op
grond dat het niet binnen de termijn van 60 dagen was aangevoerd, schendt het bestreden
arrest derhalve de bovenvermelde bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7, tweede lid van de wet van 23 december 1986.
2. Tweede onderdeel
Ingeval het bezwaar dat de belastingverordening die aan de aanslag ten grondslag lag
onwettig was en niet in werking getreden was, volgens de bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd in het eerste onderdeel, niet ontvankelijk is wanneer het wordt
aangevoerd na het verstrijken van de termijn van 60 dagen, houden die bepalingen een redelijk niet te verantwoorden en, derhalve, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
strijdige discriminatie in tussen, enerzijds, de belastingplichtigen die dat bezwaar aanvoeren en, anderzijds, de belastingplichtigen die zich beroepen op verval, miskenning van het
gezag van gewijsde of gelijk welke strijdigheid tussen de belastingverordening of, meer
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algemeen, het Belgische recht en een bepaling van het recht van de Europese Gemeenschappen; in dat geval schendt het arrest, door het door eiseres aangevoerde bezwaar op
grond van die bepalingen niet ontvankelijk te verklaren, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de artikelen 377, 378 en 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals zij van toepassing waren voor de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, en die inzake gemeentebelasting van toepassing zijn verklaard bij artikel 7,
tweede lid van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de
geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, blijkt dat de belastingplichtige aan het hof van beroep bezwaren mag onderwerpen die noch in het
bezwaarschrift werden geformuleerd, noch ambtshalve door het rechtscollege
van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest werden onderzocht, voor zover zij een
overtreding van de wet of een schending van de op straf van nietigheid voorgeschreven procedurevormen aanvoeren, en dat de nieuwe bezwaren op straffe van
verval moeten worden geformuleerd binnen de termijn van zestig dagen na de
neerlegging van het administratief dossier bij het hof van beroep;
Overwegende evenwel dat de bezwaren betreffende het verval van het aanslagrecht of betreffende de miskenning van het gezag van gewijsde van een vorige
beslissing te allen tijde voor het hof van beroep kunnen worden aangevoerd,
zelfs na verloop van de in artikel 378, tweede lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde termijn;
Dat hetzelfde geldt voor een bezwaar dat aanvoert dat de titel om een belasting
vast te stellen ontbreekt omdat de belastingverordening die als grondslag diende
voor de betwiste belasting onwettig is en niet in werking is getreden;
Overwegende dat het arrest, door voornoemd bezwaar niet ontvankelijk te verklaren op grond dat het te laat is aangevoerd, de in het onderdeel aangewezen bepalingen 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 bodemrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
13 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en D. Lagasse, Brussel.
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Nr. 167
1° KAMER - 14 maart 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - REDEN STRIJDIG MET HET
DICTUM - REDEN NIET STRIJDIG MET HET DICTUM - GEVOLGEN.
De omstandigheid dat een reden van een arrest niet in strijd is met het dictum van dat
arrest, heft de eventuele tegenstrijdigheid tussen een andere reden van het arrest en dat
dictum niet op. (Art. 149 G.W. 1994)
(FORTIS AG N.V. T. INTERELECTRA PROVINCIALE INTERCOMMUNALE ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJ VAN
LIMBURG, B.V. o.v.v. C.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0142.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Gronden van niet-ontvankelijkheid
Over de door de tweede verweerster opgeworpen gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel :
- artikel 1138, 4° van het Gerechtelijk Wetboek heeft betrekking op tegenstrijdigheden tussen de beschikkingen van een beslissing;
- het middel heeft geen belang nu het dictum van het arrest wettelijk verantwoord is door een andere niet aangevochten reden van het arrest;
Overwegende dat het middel ook artikel 149 van de Grondwet als geschonden
aanwijst en deze bepaling betrekking heeft op een tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum van een beslissing;
Overwegende dat de omstandigheid dat een reden van het arrest met het dictum van het arrest niet in strijd is, de tegenstrijdigheid tussen een andere reden
van het arrest en dat dictum niet opheft;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid moeten worden verworpen;
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1.2. Middel zelf
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres, als zakenverzekeraar, gesubrogeerd is in de rechten van de huurder en als dusdanig een vordering kan instellen tegen de tweede verweerster, aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaars
en deze laatste dan ook dient tussen te komen; dat het arrest door het beroepen
vonnis te bevestigen, beslist dat de vordering van eiseres tegen de tweede verweerster ongegrond is;
Dat er aldus tegenstrijdigheid bestaat tussen die reden en het beschikkend gedeelte van het arrest;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het niet nemen van enige maatregel naar aanleiding van een vorige kortsluiting een fout in hoofde van de abonnees/eigenaars uitmaakt;
2. het feit dat de brand ontstond in de meterkast van de huurder, verzekerde
van eiseres, in die zin irrelevant is dat de eigenaars/abonnees alleen moeten instaan "voor de ruimte waarin de meetgroep wordt geplaatst en er moeten op toezien of laten toezien dat deze droog en verlucht is";
Dat het arrest zodoende het verweer van eiseres verwerpt en haar syntheseconclusie beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van eiseres tegen de
tweede verweerster ongegrond verklaart;
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 tot de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
14 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier, Bützler, Geinger en De Gryse.
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Nr. 168
1° KAMER - 14 maart 2003

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN CONCLUSIES - TERMIJNEN OPGELEGD DOOR DE RECHTER - CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN
TERMIJN - INSTEMMING VAN PARTIJEN - AMBTSHALVE WERING UIT DE DEBATTEN.
Ofschoon de termijnen opgelegd door de rechter om conclusies te nemen dwingende
termijnen zijn, mag een conclusie die met instemming van de andere partij buiten die
termijn is neergelegd, niet ambtshalve geweerd worden. (Artt. 747, §2 en 748, §1 Ger.W.)
(V. T. J. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0281.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 januari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, in het bijzonder §2, laatste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der partijen in het burgerlijk proces,
ook beschikkingsbeginsel genoemd;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 747, §1, en 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De zesde bis kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart het hoger beroep
van eiser ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt dienvolgens het bestreden vonnis en
veroordeelt eiser tot de kosten van het hoger beroep.
Het hof van beroep stelt hierbij vooreerst vast dat de door eiser op 14 juli 1999 en 13
augustus 2001 neergelegde conclusies (alsook de door de verweerders op 7 juni 1999, 29
juni 2001 en 12 september 2001 ingediende conclusies), ambtshalve uit de debatten worden geweerd en dat er geen rekening mee wordt gehouden.
Het hof van beroep overweegt hiertoe als volgt (arrest, pp. 2-3) :
"(D)at het Hof in (het tussenarrest van 6 juni 2000) reeds heeft vastgesteld dat de door
(de verweerders) op 7 juni 1999 en door (eiser) op 14 juli 1999 ingediende conclusies buiten de beschikking van 4 mei 1999 - gewezen in toepassing van artikel 747, §2 van het
Gerechtelijk Wetboek - bepaalde termijn werden neergelegd;
Dat ter terechtzitting van 6 maart 2001 partijen tevens om regeling van conclusietermijnen verzochten en het hof alsdan deze heeft bepaald bij beschikking gesteld op het P.V.
van de terechtzitting;
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Dat uit het onderzoek der processtukken thans blijkt dat partijen andermaal de vastgestelde termijnen niet hebben gerespecteerd; dat inderdaad (eiser), in strijd met de beschikking van 6 maart 2001, op 13 augustus 2001 en door (de verweerders) op respectievelijk
29 juni 2001 en 12 september 2001 een conclusie hebben ingediend ter griffie;
(...) (D)at weliswaar de partijen zich ter terechtzittingen van respectievelijk 30 november 1999 en 2 oktober 2001 akkoord verklaarden met het behoud van alle conclusies in
het debat;
Dat echter artikel 747, §2, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, uitdrukkelijk bepaalt dat de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de in de gegeven beschikking bedoelde termijnen, ambtshalve uit de debatten dienen geweerd;
Dat evenwel voornoemde bepaling niet uitsluit dat partijen zelf een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen, en zulks in afwijking van de gegeven beschikking (cfr. Cass. 1 juni 2001, A.J.T. 2001, 02, blz. 528);
(...) (D)at te dezen geen enkel gegeven wordt voorgebracht dat het bestaan van een
overeenkomst inzake de conclusietermijnen uitwijst; dat de loutere verklaring van partijen
alle conclusies in het debat te willen behouden, niet van aard is het bestaan van een overeenkomst tot vaststelling der termijnen - in afwijking van deze bij beschikking overeenkomstig artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, verleend - aan te tonen;
Dat dan ook te dezen, nu blijkt dat geen toepassing kan worden gemaakt van de bepalingen van artikel 747, §1, en 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek, de voorschriften van
artikel 747 §2, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek hun volle uitwerking behouden;
(...) (D)at dienvolgens de door (eiser) op respectievelijk 14 juli 1999 en 13 augustus
2001, en de door (de verweerders) op respectievelijk 7 juni 1999 en 12 september 2001
ingediende conclusie ambtshalve uit de debatten worden geweerd;
Dat derhalve het hof, bij de beoordeling van de betwisting, hiermede geen rekening
houdt".
IV. Grieven
Het hof besluit, na onderzoek van de door partijen aangevoerde middelen, waarop het
te dezen acht sloeg, en van de door hen voorgebrachte stukken, en rekening houdende met
de door hen afgelegde verklaringen zoals opgenomen in het proces-verbaal van 6 maart
2001, dat in casu eiser ten aanzien van de verweerders het bestaan der schuldvordering
niet ten genoege van recht bewijst (arrest, p.3, onderaan), zonder hierbij rekening te houden met de door eiser op 14 juli 1999 en 13 augustus 2001 neergelegde conclusies, waarin
nochtans verschillende nieuwe of anders geformuleerde middelen werden aangevoerd, die
het hof van beroep mogelijkerwijs tot een ander besluit zouden hebben gebracht. Het weren van een conclusie van een partij uit het debat verzwakt de processuele situatie van
deze partij.
Artikel 747, §2, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Onverminderd de
toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2, worden de conclusies
die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen bedoeld in het voorgaande lid,
ambtshalve uit de debatten geweerd (...)".
Zoals door het hof van beroep beaamd, sluit deze bepaling niet uit dat de partijen zelf
een overeenkomst kunnen sluiten betreffende de conclusietermijnen.
Hierbij weze volledigheidshalve opgemerkt dat artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, voor zover de bepalingen van dit boek (boek III van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de rechtsmiddelen) er niet van afwijken, de regels betreffende het
geding toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen.
Het hof van beroep stelt in onderhavige zaak vast dat de loutere verklaring van partijen
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alle conclusies in het debat te willen behouden, niet van aard is het bestaan van een overeenkomst tot vaststelling der termijnen - in afwijking van deze bij beschikking overeenkomstig artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek verleend - aan te tonen.
De appèlrechter kan in die omstandigheden niet beslissen de conclusies die buiten de
door hem vastgestelde termijn waren neergelegd uit het debat te weren.
Uit de verklaring van partijen alle conclusies in het debat te willen behouden, blijkt met
name, minstens impliciet doch zeker, dat partijen zelf een overeenkomst hadden gesloten
betreffende de conclusietermijnen.
Minstens kan niet worden geoordeeld dat geen toepassing kan worden gemaakt van de
bepalingen van de artikelen 747, §1, en 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek, zodat de
voorschriften van artikel 747, §2, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek hun volle uitwerking behouden, waarbij weze benadrukt dat artikel 748, §1, eerste lid, in fine van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat conclusies die na het gezamenlijk verzoek om rechtsdagbepaling of na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, §2, laatste lid,
niet ambtshalve uit de debatten worden geweerd indien zij zijn neergelegd met de instemming van de andere partij, in welk verband het Hof oordeelt dat deze instemming niet uitdrukkelijk moet worden gegeven.
In net genoemd verband blijkt uit de verklaring van partijen alle conclusies in het debat
te willen behouden, minstens impliciet doch onmiskenbaar, dat partijen hebben ingestemd
met het neerleggen van de conclusies na de daartoe vastgestelde termijn.
Derhalve vermocht de appèlrechter niet de door eiser op 14 juli 1999 en 13 augustus
2001 neergelegde conclusies, alsook de door de verweerders op 7 juni 1999, 29 juni 2001
en 12 september 2001 ingediende conclusies, niettegenstaande deze conclusies buiten de
door de beschikkingen van respectievelijk 4 mei 1999 en 6 maart 2001 bepaalde termijnen
werden neergelegd, ambtshalve uit de debatten weren en er geen rekening mee houden
(schending van de artikelen 747, in het bijzonder §2, laatste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der partijen in het burgerlijk proces, ook beschikkingsbeginsel genoemd, en van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 747, §1, en 748,
§1 van het Gerechtelijk Wetboek).
Alleszins volgt uit de artikelen 747, §1, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat
stelt dat de partijen de termijnen betreffende het nemen van conclusies, waaromtrent het
eerste tot derde lid van net genoemde wetsbepaling de beginselen regelen, in der minne
kunnen wijzigen, en 748, §1, eerste lid, in fine van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt
dat conclusies die na het gezamenlijk verzoek om rechtsdagbepaling of na bepaling van
de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, §2, niet ambtshalve uit de debatten worden geweerd indien zij zijn neergelegd met de instemming van de andere partij, in welk verband
het Hof overigens oordeelt dat deze instemming niet uitdrukkelijk moet worden gegeven,
dat de wet ter zake aan de partijen een grote vrijheid laat, zodat, gelet op de vaststelling
dat partijen verklaarden alle conclusies in het debat te willen behouden, de laattijdig neergelegde conclusies niet uit de debatten kunnen worden geweerd, minstens de debatten
moesten worden heropend teneinde partijen toe te laten hun opmerkingen te laten kennen
met betrekking tot de door eiser op 13 augustus 2001 en de door de verweerders op 29
juni 2001 en 12 september 2001 ingediende conclusies (schending van de artikelen 747, in
het bijzonder §2, laatste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, van het algemeen
rechtsbeginsel van de autonomie der partijen in het burgerlijk proces, ook beschikkingsbeginsel genoemd, en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 747, §2, laatste lid van het Gerechtelijk
Wetboek, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen
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die door de rechter waren bepaald om conclusies te nemen, ambtshalve uit het
debat worden geweerd, onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 en 2;
Overwegende dat de rechter die de termijnen om conclusies te nemen bepaalt,
dwingende termijnen oplegt, maar een conclusie niet ambtshalve mag weren
wanneer die conclusie met instemming van de andere partij buiten de bepaalde
termijnen is neergelegd;
(...)
Overwegende dat het arrest oordeelt dat te dezen geen enkel gegeven wordt
voorgebracht dat het bestaan van een overeenkomst inzake conclusietermijnen
uitwijst; dat het oordeelt dat de loutere verklaring van de partijen alle conclusies
in het debat te willen behouden niet van aard is het bestaan van een overeenkomst tot vaststelling van de termijnen in afwijking van deze bij de beschikking
overeenkomstig artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek verleend, aan te tonen en daarom geen toepassing kan worden gemaakt van de bepalingen van de
artikelen 747, §1 en 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het arrest aldus artikel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigd arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
14 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 169
1° KAMER - 14 maart 2003

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - NOTARIS - BOEDELBESCHRIJVING TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 1884 GER.W.
2º NOTARIS - BOEDELBESCHRIJVING - DESKUNDIGENONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID
VAN ARTIKEL 1884 GER.W.
1º en 2° Artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de boedelbeschrijving,
krachtens hetwelk dat, indien moeilijkheden rijzen of indien vorderingen worden gedaan
met het oog op het beheer van het vermogen of van de onverdeelde massa of uit andere
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oorzaken en de partijen daaraan niet tegemoetkomen, de notaris zich wendt tot de
vrederechter die zijn beschikking stelt op de minuut van het proces-verbaal, geldt enkel
voor de notaris belast met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van het
Gerechtelijk Wetboek, en is niet van toepassing op een notaris die met een
deskundigenopdracht is belast. (Artt. 1175 en 1184 Ger.W.)
(V. T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0339.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 maart 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het verzoekschrift vat de feiten en de voorafgaande procedure als volgt samen:
1. Wijlen E V is overleden op 10 december 1990, latende als zijn erfgenamen,
zijn echtgenote J L (eerste verweerster), zijn zoon J V (tweede verweerder),
enerzijds, en zijn dochter C V (eiseres), anderzijds.
Blijkbaar werd reeds door de Vrederechter van het kanton Oostende op 12
maart 1991 een notaris aangeduid om tot de boedelbeschrijving van de nalatenschap over te gaan. Daaromtrent blijkt dat de boedelbeschrijving nooit afgewerkt
werd.
Eiseres werd op 25 juni 1992 gedagvaard in gedwongen vereffening en verdeling door de verweerders.
In de loop van deze procedure komt tussen de partijen een overeenkomst tot
stand, ondertekend op 21 april 1994, waarbij de partijen overgaan tot een minnelijke verdeling.
Het is in deze zin dat vervolgens de verweerders hun vordering aanpassen en
vragen dat eiseres veroordeeld wordt tot het naleven van deze overeenkomst.
2. Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 15 maart
1996 wordt de gesloten overeenkomst van waarde verklaard en eiseres veroordeeld tot het ondertekenen van de authentieke akte van genoemde overeenkomst
en dit onder verbeurte van een dwangsom van 500.000 BEF per dag vertraging.
3. In hoger beroep wordt bij tussenarrest van het Hof van Beroep te Gent van 4
januari 1999 ambtshalve een deskundige aangesteld teneinde de appèlrechters
voor te lichten omtrent de vraag of de litigieuze overeenkomst als een "echte"
dading moet worden beschouwd, die niet vatbaar is voor vernietiging of daarentegen als een overeenkomst van minnelijke verdeling, die wel vatbaar is voor
vernietiging.
Door deze onderzoeksmaatregel wensten de appèlrechters klaarblijkelijk een
zicht te krijgen op de vraag of de litigieuze overeenkomst dermate grote verschil-
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len vertoont met de toestand die er zou zijn geweest als een normale boedelbeschrijving met eedaflegging had plaatsgehad.
Dit deskundigenverslag wordt neergelegd zonder dat volledig is voldaan aan
de wensen van het hof van beroep, gezien de gebrekkige medewerking van de
verweerders.
4. Vervolgens gaat het hof van beroep bij tussenarrest van 29 juni 2001 over
tot het bevelen van de persoonlijke verschijning van de partijen, hetgeen geschiedt op de zittingen van 21 september en 30 november 2001.
5. Daarop wijst het Hof van Beroep te Gent op 1 maart 2002 het eindarrest.
De vordering tot nietigverklaring van de litigieuze overeenkomst wordt ongegrond verklaard, en eiseres wordt veroordeeld om de authentieke overeenkomst
te gaan ondertekenen binnen de maand na de betekening van het eindarrest, onder verbeurte van een dwangsom van 12.394,68 EUR per dag vertraging gedurende maximaal 40 dagen, waarna het eindarrest zelf als titel zal gelden.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 887 en 888 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1175, 1183 en 1184 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep "Verklaart de eis tot nietigverklaring van de op 21 juni 1994 gesloten overeenkomst tot verdeling van de activa afhangende van de nalatenschap van wijlen
E V ontvankelijk doch ongegrond. Verklaart het incidenteel beroep van (de verweerders)
ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate. Bevestigt het bestreden vonnis met
dien verstande dat het bevel om te verschijnen voor meester J L moet nagekomen worden
binnen de termijn van een maand na de betekening van onderhavig arrest en dat bij gebreke daarvan (eiseres) veroordeeld wordt om aan (de verweerders) te betalen de som van
12.398, 68 EUR hoofdens dwangsom per dag vertraging in de ondertekening gedurende
maximum 40 kalenderdagen. Zegt dat na het verstrijken van de genoemde 40 kalenderdagen zonder dat het bevel is nagekomen het arrest zal gelden als titel zodat het samen met
de ontwerpakte van notaris L, opgemaakt in overeenstemming met en tot uitvoering van
de overeenkomst van 21 april 1194, kan worden overgeschreven op het hypotheekkantoor
opdat de verdeling van de onroerende goederen aan derden tegenstelbaar zou zijn. (...)
Verwijst (eiseres) in de kosten van deze aanleg in hoger beroep. (...)";
Op grond van de motieven :
"2.2. De ambtshalve genomen onderzoeksmaatregel heeft weinig of geen vruchten afgeworpen voor (eiseres). Het expertiseverslag, zoals het voorligt, draagt in alle geval op
geen enkel wijze bij tot een positieve beoordeling van deze vordering (waarvan de gegrondheid te bewijzen valt door (eiseres). Wat ook de redenen daarvan zijn, het komt het
hof voor dat er geen betere resultaten te verwachten zijn door bepaalde instructies te geven aan de deskundige. In het kader van het deskundigenonderzoek was een boedelbeschrijving met eedaflegging in de zin van artikel 1183, 11°, Ger. W. mogelijk voor zover
de betrokken partijen zich tot medewerking bereid verklaarden. Nadat (eiseres) de deskundige had in werking gesteld is gebleken dat die bereidheid niet bestond bij (de verweerders) omwille van principiële bezwaren waarmee het hof moet rekening houden. (Eiseres) houdt zich strikt aan het arrest van 4 januari 1999 terwijl de rechter, die oordeelt
nadat de expertise is bevolen, door het principe van de expertise niet gebonden is. Het is
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gebleken dat (eiseres) in de expertise uitsluitend, zoniet vooral, het middel ziet om te komen tot een boedelbeschrijving met eedaflegging die ze reeds op basis van het bevelschrift van de Vrederechter van het Eerste Kanton te Oostende dd. 12 maart 1991 had
kunnen laten opstellen door notaris P D M maar die ze niet heeft laten opstellen of althans
niet heeft laten finaliseren. Zonder de inventaris te laten finaliseren heeft ze de overeenkomst gesloten die ze thans wil doen nietig verklaren".
Grieven
Het bestreden arrest heeft niet wettig kunnen beslissen tot het niet bewezen zijn van een
benadeling van meer dan een vierde zoals voorzien in artikel 887 van het Burgerlijk Wetboek, door uitspraak te hebben gedaan op grond van het deskundig verslag opgesteld door
Notaris P. L, dewelke niet had voldaan aan zijn opdracht, hem gegeven bij tussenarrest
van 4 januari 1999 en krachtens dewelke hij overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1175 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek diende "over te gaan tot een boedelbeschrijving van de goederen afhangende van de nalatenschap van wijlen de heer V E,
overleden te Oostende op 10 december 1990 en waarin gerechtigd zijn echtgenote (eerste
verweerster) en de kinderen uit hun huwelijk gesproten (eiseres) en (tweede verweerder);
(...) met plicht voor de erfgenamen naderhand de eed af te leggen voorzien door artikel
1183, 11°, Ger. W. nadat de deskundige -notaris hen overeenkomstig artikel 1183, 10°,
Ger. W. zal hebben gewaarschuwd nopens één en ander".
Het bestreden arrest stelt zelf vast dat bij verweerders de bereidheid niet bestond om tot
de eedaflegging over te gaan, wat maakt dat de deskundige Notaris P. L zich krachtens artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek tot de bevoegde vrederechter had dienen te wenden met deze moeilijkheid die hij ondervond alvorens de boedelbeschrijving te kunnen afsluiten.
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest, door met deze onvolledigheid en gebrek aan eedaflegging geen rekening te houden, de artikelen 887 en 888 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1175, 1183, 10° en 11°, en 1184 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
boedelbeschrijving bepaalt dat indien moeilijkheden rijzen of indien vorderingen
worden gedaan met het oog op het beheer van het vermogen of van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken en de partijen daaraan niet tegemoetkomen,
de notaris zich wendt tot de vrederechter, die zijn beschikking stelt op de minuut
van het proces-verbaal;
Dat dit artikel enkel geldt voor de notaris die met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van voormeld wetboek is belast en niet voor een notaris
die met een deskundigenopdracht is belast;
Dat het middel in zoverre het ervan uitgaat dat die regel ook geldt voor een
deskundige, faalt naar recht;
Overwegende dat het middel voor het overige volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek en
geen zelfstandige grief bevat;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Nr. 169 - 14.3.03

HOF VAN CASSATIE

633

eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
14 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en van Eeckhoutte.

Nr. 170
3° KAMER - 17 maart 2003

1º VAKBONDSAFVAARDIGING - ONDERNEMING - ONTSTENTENIS VEILIGHEIDSCOMITÉ
- OPDRACHTEN VAN COMITÉ - UITOEFENING - VAN RECHTSWEGE.
2º VAKBONDSAFVAARDIGING - BESCHERMING - ONDERNEMING - ONTSTENTENIS
VEILIGHEIDSCOMITÉ - OPDRACHTEN VAN COMITÉ - UITOEFENING - AANVANG.
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING - STUITENDE
KRACHT - GRENZEN.
4º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - STUITING - DAGVAARDING STUITENDE KRACHT - GRENZEN - SYNDICAAL AFGEVAARDIGDE - UITOEFENING OPDRACHT
VEILIGHEIDSCOMITÉ - AFDANKING - INLEIDENDE DAGVAARDING - VORDERING OP GROND VAN
ARTIKEL 16 WET 19 MAART 1991 - LATERE VORDERING BIJ CONCLUSIE - FORFAITAIRE
VERGOEDING - STATUUT SYNDICAAL AFGEVAARDIGDE - OPZEGGINGSVERGOEDING - VIRTUEEL IN
DAGVAARDING BEGREPEN VORDERINGEN.
1º De werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die
gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt, worden van rechtswege
belast met de opdrachten van het veiligheidscomité vanaf hun aanstelling als
vakbondsafgevaardigde. (Art. 1, §4, b) 4, tiende lid Gezondheids- en Veiligheidswet; art.
839decies A.R.A.B.)
2º De ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de
uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, bestaat vanaf het
ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen omdat hij vanaf
dat ogenblik belast is met de opdrachten van het Comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn opdracht
inzake veiligheid en gezondheid nog niet aangevat. (Art. 1, §4, b) 4, elfde lid
Gezondheids- en Veiligheidswet)
3º Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de
dagvaarding ingestelde vordering1. (Art. 2244 B.W.)
4º Het voorwerp van de latere vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en
van de in artikel 22, 3° van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983
bepaalde forfaitaire vergoeding zijn virtueel begrepen in het voorwerp van de inleidende
vordering van eiseres tot verkrijging op grond van artikel 1, § 4, b), negende lid, a van de
wet van 10 juni 1952 van de bijzondere ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de
1 Zie Cass., 7 mei 2001, A.R. S.00.0047.N, nr. 258.
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wet van 19 maart 1991, die zowel de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde
het ontslag zonder inachtneming van de wettelijk verplichte opzeggingstermijn, als deze
ingevolge de miskenning van de bijzondere bescherming van de werknemer, syndicaal
afgevaardigde, vergoedt; bijgevolg stuit de dagvaarding vóór het gerecht de verjaring van
de latere bij conclusie neergelegde vorderingen 2. (Art. 2244 B.W.; artt. 22, 3° en 39
C.A.O. 14 sept. 1983; art. 1, §4, b), negende lid, a Gezondheids- en Veiligheidswet)
(A. T. BENECOR N.V.)

ARREST

(A.R. S.01.0182.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 11 september 2000 en 15
juni 2001 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het Arbeidshof
te Antwerpen van 11 september 2000.
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §4, b), 4, tiende en elfde alinea 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, in de stand na de wijziging door artikel 7 van de wet van 7 juli 1994
tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 10 juli 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers, alsmede van de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen;
- artikel 839decies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, goedgekeurd bij Besluit van de Regent van 27 september 1947, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 september 1992 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk;
- de artikelen 16, 17, inzonderheid §1, en 18 van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof wijst in het bestreden arrest, rechtsprekend over de vordering van eiseres tot het verkrijgen van de vergoeding bepaald in artikel 17, §1 van de wet van 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, begroot op 662.987 BEF, en de
vergoeding bepaald in artikel 16 van diezelfde wet, begroot op 1.325.974 BEF, die vorde2 Ibid.
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ringen af door het hoofdberoep van verweerster gedeeltelijk gegrond te verklaren - in het
hieronder bestreden arrest van 15 juni 2001 verbeterd in "volledig gegrond" - en te zeggen
voor recht dat eiseres niet viel onder de ontslagregeling bepaald in 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, zodat de daarop gebaseerde vergoedingen niet verschuldigd zijn, op grond van de volgende motieven :
"Overwegende dat artikel 1, §4, b, 4, alinea 10 en 11 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, bepaalt :
'De Koning kan de syndicale afvaardiging van het personeel der onderneming ermede
belasten de opdrachten uit te oefenen van de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, wanneer de onderneming gewoonlijk gemiddeld minder dan
50 werknemers tewerkstelt. In dat geval genieten de leden van de syndicale afvaardiging,
onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden :
a) Dezelfde bescherming als de leden die het personeel van de comités vertegenwoordigen zoals die worden bepaald in 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; deze bescherming vangt aan op de datum van het begin
van hun opdracht en eindigt op de datum van de volgende verkiezingen, door de Koning
in uitvoering van artikel 1, §4, b), zesde lid, vastgesteld, voor de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden van de comités';
Dat dit gebeurde bij artikel 84 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1990, thans, na
de inwerkingtreding van het wijzigend koninklijk besluit van 14 september 1992, bij artikel 839decies van het A.R.A.B., dat bepaalt :
'Bij ontstentenis van een comité worden de opdrachten van dit comité uitgeoefend door
de vakbondsafvaardiging van het personeel van de onderneming, en wanneer er geen vakbondsafvaardiging dient te worden opgericht, op de wijze door ons bepaald.' (bladzijde 7,
eerste tot vierde alinea van het arrest)'.
Overwegende dat de wetgever een duidelijk onderscheid maakte tussen de bescherming
van rechtswege die de kandidaten en de verkozen leden van het veiligheidscomité op
grond van de wet van 19 maart 1991 genieten en de bijzondere bescherming die de syndicale afgevaardigde in een bedrijf van minder dan 50 werknemers te beurt valt, door uitdrukkelijk te stellen dat deze laatste bescherming slechts een aanvang neemt op de datum
van het begin van hun opdracht.
Dat hieruit volgt dat wanneer de syndicale afgevaardigde in een bedrijf van minder dan
50 werknemers zijn functie van het veiligheidscomité niet daadwerkelijk uitoefent, deze
opdracht geen aanvang heeft genomen en hij/zij geen aanspraken kan doen gelden op de
bijzondere ontslagbescherming bepaald bij de wet van 19 maart 1991 (V. VANNES, “La protection contre le licenciement du délégué syndical exerçant les missions des membres du
comité de sécurité et d'hygiène”, J.T.T., 1992, 2; S. VAN WASSENHOVE, “Controverses sur la
protection contre le licenciement réservée au délégué syndical exerçant les missions des
membres du comité de sécurité et d'hygiène”, J.T.T., 1995, 381).
Dat immers artikel 839decies geen afbreuk kan doen aan het bepaalde in bovenvermeld
artikel 1, §4 van de wet van 10 juni 1952 waar uitdrukkelijk aan de voorziene bescherming de voorwaarde wordt gekoppeld dat deze slechts aanvangt op de datum van het begin van hun opdracht.
Dat de zinsnede 'op de datum van het begin van hun opdracht' derhalve niet betekent,
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zoals (eiseres) voorhoudt, dat het om de datum zou gaan dat de vakbondsafgevaardigde
over de mogelijkheid zou beschikken om de taken van het veiligheidscomité uit te oefenen.
Dat advocaat-generaal S. D'HALLEWEYN terzake in zijn schriftelijk advies terecht opmerkt
en het (arbeidshof) dezelfde mening is toegedaan :
'Nu de wetgever expliciet de bescherming laat ingaan bij het begin van de opdracht,
dient deze datum concreet, dit wil zeggen aan de hand van feitelijke elementen, te kunnen
worden vastgesteld.
Zulke vaststelling is dan ook maar mogelijk als een effectief optreden van de syndicaal
afgevaardigde kan worden aangetoond, waaruit deze aanzet blijkt'. (blz. 8, tweede tot zevende alinea van het arrest)
en
"Overwegende dat de last van het bewijs, dat (eiseres) de opdracht daadwerkelijk had
aangevat en waarnam, bij haar berust; dat zij daarin faalt". (blz. 9, tweede alinea van het
arrest)
Grieven
Artikel 1, §4, b, 4, tiende alinea 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, zoals in deze zaak van toepassing, verleende aan de Koning de bevoegdheid om
de vakbondsafgevaardigde ermee te belasten de opdrachten uit te oefenen van het comité
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.
De Koning heeft van die bevoegdheid gebruik gemaakt door in artikel 839decies van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, zoals in deze zaak van toepassing,
te bepalen dat bij ontstentenis van een comité de opdrachten van dit comité worden uitgeoefend door de vakbondsafvaardiging van het personeel van de onderneming.
Ingevolge de voornoemde bepalingen worden de opdrachten van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen van rechtswege uitgeoefend door
de vakbondsafvaardiging, zonder dat wordt vereist dat de vakbondsafvaardiging op de een
of andere wijze blijk geeft van de intentie die opdracht uit te voeren.
Artikel 1, §4, b, 4, elfde alinea 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, zoals in deze zaak van toepassing, bepaalt dat de leden van de vakbondsafvaardiging in dat geval dezelfde bescherming genieten als de leden die het personeel (in) de
comités vertegenwoordigen, zoals die wordt bepaald in 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, en dat die bescherming aanvangt op de datum van het begin van hun opdracht.
Artikel 839decies van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming wijst de
opdrachten van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen van rechtswege toe aan de vakbondsafvaardiging, zodat de opdracht van haar leden
begint op het ogenblik dat zij de voorwaarden vervullen waaronder de opdrachten van dat
comité door de vakbondsafvaardiging worden uitgeoefend, dit is vanaf het ogenblik waarop in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, een vakbondsafvaardiging wordt samengesteld.
Het begin van "de opdrachten van dit comité" waarvan sprake in artikel 839decies van
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers telt en waar geen comité is, valt voor de leden van de vakbondsafvaardiging dan ook samen met het begin van hun opdracht als vak-
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bondsafgevaardigde en de woorden "de datum van het begin van hun opdracht" gebruikt
in artikel 1, §4, b, 4, elfde alinea 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 verwijzen derhalve naar het begin van hun opdracht als lid van de vakbondsafvaardiging.
Het arbeidshof voegt aan de voornoemde bepalingen, zoals in deze zaak van toepassing, een voorwaarde toe door te oordelen dat het niet volstaat dat eiseres vakbondsafgevaardigde was bij verweerster, waarvan het arbeidshof vaststelt dat het een onderneming
is die gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt, maar bovendien vereist dat zij het bewijs levert dat zij als vakbondsafgevaardigde de functie van het comité
daadwerkelijk had aangevat en waarnam.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de vordering van eiseres
tot het verkrijgen van de vergoedingen bepaald in de artikelen 16 en 17 van de wet van 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ongegrond is (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het Arbeidshof
te Antwerpen van 15 juni 2001.
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 15 en 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
- artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in
het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de
syndicale afvaardiging, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19
maart 1984.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, rechtsprekend over de vordering
van eiseres tot het verkrijgen van de forfaitaire vergoeding van één jaar loon bepaald in de
collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in het Paritair Comité
voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, begroot op 662.987 BEF, en een opzeggingsvergoeding van 47.079 BEF, zoals geformuleerd in de conclusie die eiseres op 16 november 2000 neerlegde ter griffie van het
arbeidshof, die vorderingen onontvankelijk wegens verjaring op (grond) van de volgende
motieven :
"Dat de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek de mogelijkheid bieden de
vordering in de loop van het geding te wijzigen of uit te breiden voor zover de nieuwe
vordering gesteund is op een feit of akte in de dagvaarding vermeld en zij geformuleerd
wordt bij op tegenspraak genomen conclusie.
Dat (verweerster) beaamt dat in casu aan deze voorschriften wordt voldaan.
Overwegende dat de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek evenwel niet
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gebruikt kunnen worden om tussenvorderingen in te leiden die vervallen zijn door verjaring.
Dat de inleidende dagvaarding niet automatisch de nieuwe vordering stuit; dat een tegeneis volkomen onafhankelijk blijft ten overstaan van de hoofdeis; dat de normale toelaatbaarheidsvereisten van toepassing zijn.
Dat de stuiting van de verjaring door de inleidende akte enkel geldt voor de vordering
die daarmee wordt ingeleid en niet voor de nieuwe of gewijzigde vordering. (B. D ECONINCK,
“Incidentele vorderingen in hoger beroep: nieuwe eis-tegeneis-addenda”, R.W., 1986-87,
445; J. VAN BOECKHOUT, “Uitbreiding of wijziging van de aanhangige vordering: een wondermiddel?”, R.W., 1978-79, 2355 e.v.; Cass., 27 juni 1988, A.C., 1987-88, 1412).
Overwegende dat de huidige tegenvorderingen dan ook dienden te worden ingesteld
binnen de voorziene verjaringstermijn.
Dat het ontslag gebeurde op 15 juni 1994; dat de tegeneisen gesteld werden bij conclusie, neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 16 november 2000.
Dat zowel de verjaringstermijn van één jaar bedoeld bij artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet als, voor zoveel als nodig, de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26
V.T.Sv., ruim overschreden zijn.
Dat de tegeneisen derhalve vervallen zijn door verjaring." (bladzijde 3, derde tot twaalfde alinea van het arrest).
Grieven
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht,
een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring
te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.
Krachtens die bepaling stuit een dagvaarding de verjaring van de vordering die ze inleidt en van de vordering die virtueel daarin begrepen is.
Eiseres dagvaardde op 3 oktober 1994 verweerster voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen teneinde haar (onder meer) te horen veroordelen tot de betaling aan eiseres van
een vergoeding gelijk aan het loon voor twee jaar van 1.325.974 BEF.
Die vordering steunde op het in de dagvaarding aangevoerde onregelmatig ontslag wegens dringende redenen waartoe verweerster op 15 juni 1994 was overgegaan.
Eiseres vorderde aldus de in de artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in
de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor
de kandidaat-personeelsafgevaardigden bepaalde vergoeding voor werknemers met minder dan tien dienstjaren in de onderneming omdat zij meende onder de toepassing te vallen van de in die wet bepaalde ontslagbescherming.
Eiseres vordert bij conclusie neergelegd op 16 november 2000 de toekenning van de
forfaitaire vergoeding van één jaar loon, bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst
van 14 september 1983, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, evenals een opzeggingsvergoeding met toepassing van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De in artikel 16 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling
voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede de kandidaat-personeelsvertegenwoordigers bepaalde vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de bijzondere
vergoeding die verschuldigd is aan een onregelmatig ontslagen vakbondsafgevaardigde en
met een gewone opzeggingsvergoeding, omdat de in artikel 16 bepaalde vergoeding het
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minimum uitmaakt van de opzeggingsvergoeding die verschuldigd is wegens de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de andere wegens de onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst verschuldigde vergoedingen door (die) vergoeding worden opgeslorpt als zij hoger is;
De vorderingen die eiseres instelde bij conclusie neergelegd op 16 november 2000 zijn
dan ook geen nieuwe vorderingen, maar waren virtueel begrepen in de oorspronkelijke
vordering, ingesteld bij dagvaarding van 3 oktober 1994, aangezien zij berusten op hetzelfde feit, met name het onregelmatig ontslag wegens dringende reden, en dezelfde oorzaak en voorwerp hebben, met name het verkrijgen van een vergoeding wegens die onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
De verjaring van deze vorderingen werd dan ook gestuit door de dagvaarding van 3 oktober 1994, zodat de eenjarige verjaringstermijn van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten en de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 26
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering niet verstreken was op het
ogenblik van het instellen van de vorderingen.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig de vordering tot het verkrijgen van een forfaitaire vergoeding gelijk aan één jaar loon met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 betreffende het statuut van de syndicale afgevaardigde,
gesloten in het paritair comité voor de papier- en kartonverwerking, en de opzeggingsvergoeding onontvankelijk kon verklaren wegens verjaring (schending van alle in de aanhef
van het middel vermelde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 11 september
2000 :
Overwegende dat artikel 1, §4, b) 4, tiende lid 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, zoals in deze zaak van toepassing,
bepaalt dat de Koning de syndicale afvaardiging van het personeel der ondernemingen ermee kan belasten de opdrachten uit te oefenen van de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, wanneer de onderneming gewoonlijk gemiddeld minder dan vijftig werknemers tewerkstelt;
Dat de Koning van de hem bij deze wetsbepaling verleende bevoegdheid gebruik heeft gemaakt door in artikel 839decies van het A.R.A.B. te bepalen dat,
bij ontstentenis van een veiligheidscomité, de opdrachten van dit comité uitgeoefend worden door de vakbondsafvaardiging van het personeel van de onderneming;
Dat op grond van deze bepalingen de werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die gewoonlijk gemiddeld minder dan
vijftig werknemers tewerkstelt, van rechtswege belast worden met de opdrachten
van het veiligheidscomité vanaf hun aanstelling als vakbondsafgevaardigde;
Overwegende dat, krachtens artikel 1, §4, b), 4, elfde lid van de wet van 10
juni 1952, de leden van de syndicale afvaardiging in dat geval, onverminderd de
bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden, dezelfde bescherming genieten als de leden die het personeel van de comités vertegenwoordigen, zoals die wordt bepaald in de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeels-afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
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werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden;
Dat het voornoemde elfde lid deze ontslagbescherming voor de leden van een
vakbondsafvaardiging die met de uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, niet laat aanvangen voor hun verkiezing, zoals voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het veiligheidscomité,
maar slechts "op de datum van het begin van hun opdracht" omdat de werkgever
slechts kennis krijgt van hun aanstelling op het ogenblik dat zij hun opdracht als
vakbondsafgevaardigde opnemen; dat dit strookt met het doel van de bijzondere
ontslagregeling, namelijk de werknemers te beschermen tegen het risico dat zij
zouden ontslagen worden omwille van het feit dat zij belast zijn met de taken
van het veiligheidscomité;
Overwegende dat het risico dat de vakbondsafgevaardigde zou worden ontslagen omwille van zijn taak inzake veiligheid en gezondheid bestaat vanaf het
ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen omdat hij
vanaf dat ogenblik belast is met de opdrachten van het comité voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn opdracht inzake veiligheid en gezondheid nog niet aangevat;
Overwegende dat het arbeidshof in het arrest van 11 september 2000 de vordering van eiseres tot het verkrijgen van de vergoeding bepaald in artikel 17, §1
van de wet van 19 maart 1991 en de vergoeding bepaald in artikel 16 van die wet
afwijst op grond van de overwegingen dat "wanneer de syndicale afgevaardigde
in een bedrijf van minder van vijftig werknemers zijn functie van het veiligheidscomité niet daadwerkelijk uitoefent, deze opdracht geen aanvang heeft genomen
en hij/zij geen aanspraken kan doen gelden op de bijzondere ontslagbescherming
bepaald bij de wet van 19 maart 1991" en dat "de last van het bewijs dat (eiseres)
de opdracht daadwerkelijk had aangevat en waarnam bij haar berust; dat zij daarin faalt";
Dat het arbeidshof aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 15 juni 2001 :
Overwegende dat een rechtsvordering die uit de arbeidsovereenkomst is ontstaan, een jaar na het beëindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het feit
waaruit deze vordering is ontstaan, verjaart, zonder dat deze termijn een jaar na
het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden;
Overwegende dat, krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, een
dagvaarding de verjaring stuit voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering die daarin virtueel begrepen is; dat voor de stuiting van laatstgenoemde vordering vereist is dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het
voorwerp van de bij dagvaarding ingestelde vordering;
Overwegende dat eiseres bij inleidende dagvaarding van 3 oktober 1994 aanvoerde dat :
1. zij bij verweerster als arbeidster in dienst was sedert 9 november 1987 en op
15 juni 1994 ontslagen werd om beweerde dringende redenen;
2. zij sinds 27 oktober 1993 bij verweerster aangesteld was als syndicaal afge-
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vaardigde, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, gesloten in het nationaal paritair comité voor de
papier- en kartonbewerking;
3. zij in de onderneming van verweerster die gewoonlijk minder dan vijftig
werknemers tewerkstelt, krachtens artikel 839decies van het ARAB de opdrachten van het comité voor de veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen in de onderneming uitvoerde;
Dat zij in deze dagvaarding, benevens een vergoeding wegens morele schade
en achterstallig loon, op grond van artikel 1, §4, b), negende lid , a van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers,
alsmede van de salubriteit van het werk en de werkplaatsen, als beschermde
werkneemster wegens een ontslag in strijd met de artikelen 4 tot en met 13 van
de wet van 19 maart 1991, de beschermingsvergoeding bepaald in de artikelen
16 en 17 van deze wet van 19 maart 1991 vorderde, zijnde een vergoeding gelijk
aan het loon voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van
het mandaat en een vergoeding gelijk aan het loon voor twee jaar;
Overwegende dat eiseres bij appèlconclusie, neergelegd ter griffie van het Arbeidshof te Antwerpen op 16 november 2000, aanvoerde dat haar minstens wegens het onmiddellijk ontslag zonder dat er een dringende reden bestond, op
grond van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september
1983 betreffende het statuut van de syndicaal afgevaardigde, een forfaitaire ontslagvergoeding van één jaar loon en een opzeggingsvergoeding van vier weken
loon diende te worden toegekend;
Overwegende dat, krachtens artikel 22, 3°, en het voorlaatste lid van dit artikel
van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983, onverminderd
het recht van de werknemer op de in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde opzeggingsvergoeding, een forfaitaire vergoeding, gelijk aan de
brutobezoldiging van een jaar, door de werkgever verschuldigd is indien de
werkgever een syndicaal afgevaardigde heeft ontslagen wegens een dringende
reden en de arbeidsrechtbank het ontslag ongegrond heeft verklaard;
Overwegende dat het laatste lid van voormeld artikel 22 bepaalt dat die forfaitaire vergoeding niet verschuldigd is wanneer de syndicale afgevaardigde de vergoeding ontvangt, in artikel 1bis, §7, van de voormelde wet van 10 juni 1952 bepaald, zijnde thans de vergoeding bepaald in artikel 16 en 17 van de wet van 19
maart 1991; dat laatstgenoemde vergoeding voorts een minimum-opzeggingsvergoeding is en niet kan gecumuleerd worden met de gewone opzeggingsvergoeding;
Overwegende dat het voorwerp van vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en van de in artikel 22, 3° van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983 bepaalde forfaitaire vergoeding virtueel begrepen
zijn in het voorwerp van de vordering van eiseres tot verkrijging op grond van
artikel 1, §4, b), negende lid, a van de wet van 10 juni 1952 van de bijzondere
ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de wet van 19 maart 1991, die zowel
de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde het ontslag zonder inachtneming van de wettelijk verplichte opzeggingstermijn, als deze ingevolge de
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miskenning van de bijzondere bescherming van de werknemer, syndicaal afgevaardigde, vergoedt; dat dienvolgens de verjaring van de vorderingen van eiseres, ingesteld bij de ter griffie van het arbeidshof op 16 november 2000 neergelegde appèlconclusie, met de dagvaarding van 3 oktober 1994 werd gestuit;
Overwegende dat het bestreden arrest deze stuiting door de dagvaarding verwerpt met de overweging dat zulke stuiting "enkel geldt voor de vordering die
daarmee wordt ingeleid" en zodoende de aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest van 11 september 2000 behalve in zoverre het
het hoger beroep en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Vernietigt het bestreden arrest van 15 juni 2001;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 11 september 2000 en van het vernietigde arrest
van 15 juni 2001;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
17 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 171
3° KAMER - 17 maart 2003

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 RECHTERLIJKE MACHT - TOEPASSING VAN BESLUIT - TOETSING VAN DE WETTIGHEID.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 WETTIGHEID - TOETSING - RECHTER - VERPLICHTING - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS WERKGEVERS - VRIJSTELLING VAN VERPLICHTING LOONMATIGINGSBIJDRAGE - UITSLUITINGEN –
GEVOLG.
3° SOCIALE ZEKERHEID – WERKNEMERS – WERKGEVERS – VRIJSTELLING VAN
VERPLICHTING LOONMATIGINGSBIJDRAGE – UITSLUITINGEN – ART. 159 G.W. - WETTIGHEID –
TOETSING - RECHTER.
1º De niet-toepassing van een bestuurshandeling op grond van artikel 159 van de
Grondwet brengt slechts mee dat zij voor de betrokkenen rechten noch verplichtingen
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oplevert1. (Art. 159 G.W. 1994)
2º en 3° De omstandigheid dat de Koning het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt bij
de uitoefening van zijn bevoegdheid vrijstellingen toe te kennen van de verplichting de
loonmatigingsbijdrage te betalen, heeft niet tot gevolg dat de rechter, bij toepassing van
de exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet, zelf bevoegd wordt het
voordeel van de vrijstelling te verlenen aan een categorie van personen aan wie de
Koning geen vrijstelling heeft toegekend2. (Art. 159, G.W. 1994; Art. 38, § 3bis, derde lid,
tweede zin, Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid voor werknemers)
(EUROPEAN FISH CENTRE N.V. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.02.0022.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 mei 1999 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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 10, 11 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 38, §3bis, inzonderheid derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
- artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38,
§3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, zowel in de versie die van kracht was vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, §3bis, derde lid van de wet van 29
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
als in die welke respectievelijk van kracht werden na de inwerkingtreding van dat koninklijk besluit en na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 22 juli 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, §3bis, derde
lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, het koninklijk besluit van 17 december 1992 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38, §3bis, derde lid van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers en het koninklijk besluit van 21 juni 1994 houdende bijzondere toepassingsmodaliteiten voor de sociale zekerheid voor werknemers wat de arbeiders in de tuinbouwsector betreft;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
1 Cass., 29 juni 1999, R.G. P.98.0109.N, nr. 407.
2 Cass., 27 juni 2002, R.G. C.99.553.N, nr. 390.
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Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofdvordering van verweerder en de tegenvordering van eiseres, het beperkt hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond voor zover de oorspronkelijke tegenvordering van eiseres door de eerste rechter gegrond werd verklaard en de kosten, behalve die met betrekking tot de dagvaardingen uitgebracht na 13 juni 1994, voor de helft ten laste werden gelegd van verweerder, vernietigt het vonnis van 13 december 1995 van de eerste kamer van
de Arbeidsrechtbank te Brugge, afdeling Brugge, in de mate dat het hoger beroep gegrond
werd verklaard en, opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke tegenvordering van eiseres ongegrond en wijst deze af en veroordeelt eiseres in de kosten van beide instanties,
behalve de kosten voor de dagvaardingen uitgebracht na 13 juni 1994, die ten laste worden gelegd van (verweerder), op grond van de volgende motieven :
"Met betrekking tot de loonmatigingsbijdragen is het verschil in behandeling tussen de
werkgevers van de zeevissers, die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied en de
werkgevers van de vissorteerders, die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdragen
niet redelijk verantwoord.
Het verschil in behandeling tussen de beide categorieën werkgevers, zoals vervat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 april 1989 is strijdig met de artikelen 10 en 11 van
de gecoördineerde Grondwet, is strijdig met het gelijkheidsbeginsel.
Betreffende de gevolgen van de schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 april 1989 zijn de partijen het niet eens.
Indien overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, geen toepassing
mag worden gemaakt van het koninklijk besluit van 8 april 1989 omdat het strijdig is met
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, bekomen volgens (verweerder) de vissorteerders
nog geen vrijstelling van loonmatigingsbijdragen. De loonmatigingsbijdragen zijn immers
verschuldigd op grond van artikel 38, §3bis van de socialezekerheidswet. (Eiseres) repliceert dat de sanctie van de schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is dat
haar eenzelfde behandeling moet toegekend worden als aan de niet gediscrimineerde categorie, zodat zij ook moet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de loonmatigingsbijdragen. (Eiseres) benadrukt dat ook zij de voordelen van de loonmatiging niet genoten heeft, nu de vissorteerders evenals de zeevissers niet met geïndexeerde lonen worden betaald.
(Eiseres) roept artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet in, dat de hoven en rechtbanken de algemene provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre zij met de wetten, overeenstemmen. (Eiseres) verwijst naar de rechtspraak
van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 27 januari 1994 (Soc. Kron., 1994, 75), dat het
algemeen rechtsbeginsel bevestigt dat 'de benadeelde groep in geval van onaanvaardbare
discriminatie, de voordelen van de bevoordeelde groep moet krijgen'.
Enerzijds heeft het arrest geen betrekking op artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet en anderzijds deed het arrest geen uitspraak over een algemeen rechtsbeginsel, dat aan
de gediscrimineerde groep dezelfde rechten moeten worden toegekend als aan de niet gediscrimineerde groep, wat ook geen middel tot cassatie was. Het Hof van Cassatie oordeelde enkel over de gevolgen van de nietigheid voorgeschreven in artikel 130 van de wet
van 4 augustus 1978, nopens de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien
van de arbeidsvoorwaarden en de toegang tot het arbeidsproces. Volgens het Hof van Cassatie kan die nietigheid die er enkel toe strekt dat een bepaling die een discriminatie op
grond van het geslacht geen uitwerking heeft, enkel tot gevolg hebben dat de slachtoffers
van een discriminatie dezelfde behandeling verzekerd wordt en treft die nietigheid niet de
rechten van de werknemers die niet benadeeld worden door die discriminatie. Daaruit
volgt volgens het Hof van Cassatie dat niet noodzakelijk de gehele bepaling door nietig-
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heid wordt aangetast.
Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet houdt een exceptie van onwettigheid in,
waardoor het koninklijk besluit dat in strijd is met de Grondwet, niet mag toegepast worden. Op grond van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet kan de rechter de discriminatie niet opheffen door, in het voorliggend geschil, de maatregel van het koninklijk
besluit van 8 april 1989 uit te breiden tot de vissorteerders. Een meer extensieve interpretatie van artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek, biedt een middel, om benevens de exceptie van onwettigheid, voor de rechter rechtstreeks de herstelling van de schade in natura te vragen of om maatregelen te vorderen om een einde te maken aan de schadeverwekkende onwettelijkheid (Van Mensel, A., De Belgische Federatie, het Labyrinth van Daedalus, Gent, Nys & Breesch, 1996, blz. 37 e.v.; A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme en
J. Vandelanotte, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Antwerpen, Kluwer
Rechtswetenschappen België 1996, 651 e.v.).
In het voorliggend geschil echter is (verweerder) niet de overheid die aansprakelijk
wordt gesteld of kan worden gesteld voor een schadeverwekkende onwettelijkheid, of
voor het ontbreken van een wettelijke regeling (cfr. Popelier, P. 'De beoordeling door het
Arbitragehof van het ontbreken van een wettelijke regeling', R.W. 1996-1997, 1249.
Overeenkomstig de artikelen 5 en 9 van de socialezekerheidswet voor werknemers van
27 juni 1969, is (verweerder) een openbare instelling die door de wet met de inning van
de bijdragen voor sociale zekerheid is belast (Cass., 7 oktober 1996, R.W., 1996-1997,
781). In de mate, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de
overheid aansprakelijk kan gesteld worden wegens een fout door schending van de
Grondwet of door nalatigheid (zie Mahieu, M. en Van Droogenbroeck, S., La responsabilité de l'état legislateur, J.T. 1998, 825 e.v.), kan de fout niet ten laste gelegd worden van
(verweerder) die slechts de wet en zijn uitvoeringsbesluiten kan toepassen, en die ter zake
zelfs geen bevoegdheden put uit artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet. Op grond
van artikel 38, §3bis van de wet van 29 juni 1981 is (eiseres) de loonmatigingsbijdragen
verschuldigd en dat artikel kan niet buiten toepassing gelaten worden, omdat het koninklijk besluit, dat er de uitvoering van is, de Grondwet schendt". (blz. 14-17 van het arrest)
Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 38, §3bis van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers voert een loonmatigingsbijdrage in die gelijk is aan de
som van 5,67 pct. van het loon van de werknemer en 5,67 pct. van het bedrag van de verschuldigde werkgeversbijdragen.
De loonmatigingsbijdrage is krachtens het derde lid van die bepaling verschuldigd door
elke werkgever met betrekking tot de werknemers op wie één van de onder §2, 1° tot 4°,
van dat artikel 38 vermelde werkgeversbijdragen van toepassing is, met uitsluiting evenwel van de werknemers of personeelsleden die rechtstreeks ten laste van de Rijksbegroting worden bezoldigd.
De tweede zin van het derde lid van artikel 38, §3bis van de wet van 29 juni 1981, houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, machtigt de
Koning bij in ministerraad overlegd besluit, en na advies van het Beheerscomité van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ook andere werknemers uit te sluiten onder de voorwaarden die Hij bepaalt.
Artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38,
§3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981, houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers, bepaalt dat de loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd is voor (onder meer) de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of
bedieningsgeld bestaat en voor wie de socialezekerheidsbijdragen moeten berekend wor-
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den op de forfaitaire daglonen en de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor zeevissers beoogd bij artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Het arbeidshof stelt vast dat, terwijl voor de zeevissers een forfaitair loon wordt aangegeven voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, voor de vissorteerders de
werkelijk betaalde lonen worden aangegeven en de socialezekerheidsbijdragen op die
werkelijke lonen worden berekend.
Artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van artikel 38,
§3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981, houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers, stelt derhalve de werkgevers van vissorteerders niet
vrij van de loonmatigingsbijdrage.
Het arbeidshof stelt vast dat de loonmatigingsbijdrage beoogt de loonmatigingsmaatregelen voor de jaren 1984, 1985 en 1986 te consolideren en de opbrengst van de matiging
verder aan te wenden voor de sociale zekerheid.
Het arbeidshof stelt vast dat er geen betwisting is tussen de partijen dat de zeevissers en
de vissorteerders op dezelfde wijze worden bezoldigd, namelijk met een percentage op de
opbrengst van de vangst, zonder indexering, zodat de werkgeverscategorieën van de zeevissers en van de vissorteerders vanuit het oogpunt van de berekening van de lonen van de
werknemers, de evolutie van de lonen, en vanuit het oogpunt van de gevolgen van de
loonmatigingsbijdragen, vergelijkbare categorieën van werkgevers zijn.
Het arbeidshof oordeelt dat het verschil in behandeling tussen de werkgevers van zeevissers en de werkgevers van vissorteerders met betrekking tot de loonmatigingsbijdragen
niet verantwoord is door het verschillend mechanisme voor de aangifte van de lonen of de
berekening van de socialezekerheidsbijdragen.
Het arrest beslist concluderend dat met betrekking tot de loonmatigingsbijdragen het
verschil in behandeling tussen de werkgevers van de zeevissers, die uitgesloten worden
uit het toepassingsgebied, en de werkgevers van de vissorteerders, die onderworpen zijn
aan de loonmatigingsbijdragen, niet redelijk verantwoord is.
Het arbeidshof beslist dat derhalve het verschil in behandeling tussen de beide categorieën werkgevers, zoals vervat in artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 8
april 1989, strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, met het gelijkheidsbeginsel.
Overeenkomstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet passen de hoven en
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen
toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.
Die bepaling maakt geen onderscheid naar gelang de onwettigheid van een besluit of
verordening voortvloeit uit een in positieve termen gestelde bepaling, die een verplichting
oplegt, dan wel uit een in negatieve termen gestelde bepaling, die in een uitsluiting of vrijstelling voorziet, noch naar gelang de onwettigheid het gevolg is van een uitdrukkelijke,
positieve of negatieve, bepaling of de ontstentenis van een, positieve of negatieve, bepaling.
De toepassing van artikel 159 van de Grondwet, dat ertoe strekt iedere reglementaire
bepaling die in strijd is met de wet onwerkzaam te maken, kan in geval van een reglementaire bepaling die in strijd met het gelijkheidsbeginsel een bepaalde categorie personen
niet de vrijstelling van een verplichting geeft welke die bepaling wel verleent aan een vergelijkbare categorie personen, enkel tot gevolg hebben dat een gelijke behandeling wordt
toegekend aan de categorie personen die door die discriminatie worden benadeeld en kan
niet de rechten aantasten van de categorie personen die niet wordt benadeeld door de dis-

Nr. 171 - 17.3.03

HOF VAN CASSATIE

647

criminatie.
Weigeren het voordeel toe te kennen aan de categorie personen aan wie het voordeel
door het besluit of de verordening in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
wordt ontzegd, zou neerkomen op het toepassen van dat onwettig besluit of die onwettige
verordening, wat precies door artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet wordt verboden.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat de rechter de discriminatie
waarvan hij vaststelt dat eiser, als werkgever van vissorteerders, het slachtoffer is, niet
kan opheffen door, in het voorliggend geschil, de vrijstelling vervat in artikel 1, §1 van
het koninklijk besluit van 8 april 1989 uit te breiden tot de vissorteerders (schending van
alle in de aanhef van het middel opgesomde bepalingen met uitzondering van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
De tweede zin van het derde lid van artikel 38, §3bis van de wet van 29 juni 1981, houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, luidens welke
de Koning bij in ministerraad overlegd besluit, en na advies van het Beheerscomité van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, onder de voorwaarden die Hij bepaalt ook andere
werknemers kan uitsluiten van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen, machtigt de Koning niet bij het gebruik dat hij maakt van die bevoegdheid de artikelen 10 en
11 van de Grondwet te schenden.
Het opnemen in de uitsluitingen van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen, van een categorie van personen aan wie in strijd met het gelijkheidsbeginsel het voordeel van uitsluiting wordt ontzegd, kan dan ook niet strijdig zijn met het voornoemde artikel 38bis.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat eiseres op grond van artikel 38, §3bis van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers de loonmatigingsbijdrage verschuldigd is en dat artikel niet
buiten beschouwing kan worden gelaten omdat het koninklijk besluit dat de uitvoering ervan is, de Grondwet schendt (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde
bepalingen met uitzondering van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 38, §3bis, derde lid, tweede zin van de wet van 29
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, aan de Koning de bevoegdheid verleent vrijstellingen toe te kennen van
de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen;
Dat artikel 1, §1 van het koninklijk besluit van 8 april 1989 tot uitvoering van
artikel 38, §3bis, derde lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, bepaalt dat de loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd is voor, onder meer, de werknemers verbonden
door een arbeidsovereenkomst voor zeevissers beoogd bij artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
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maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist dat artikel
1, §1, van het voornoemde koninklijk besluit het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt, doordat het een onverantwoord onderscheid maakt tussen de
werkgevers van zeevissers, die vrijgesteld zijn van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen en de werkgevers van vissorteerders, die niet vrijgesteld
zijn van die verplichting;
Overwegende dat de rechter, overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, de
besluiten en verordeningen slechts toepast in zoverre zij met de wetten overeenstemmen;
Dat de niet-toepassing van een koninklijk besluit op grond van artikel 159 van
de Grondwet slechts meebrengt dat het voor de betrokkenen geen rechten noch
verplichtingen oplevert;
Dat wanneer de Koning het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt door
vrijstellingen toe te kennen van de verplichting de loonmatigingsbijdrage te betalen, dit niet tot gevolg heeft dat de rechter, bij toepassing van de exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet, zelf bevoegd wordt het voordeel
van de vrijstelling te verlenen aan een categorie van personen aan wie de Koning
geen vrijstelling heeft toegekend;
Dat het eerste en het tweede onderdeel falen naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
17 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 172
3° KAMER - 17 maart 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING WERKNEMER - ONREGELMATIGE BEËINDIGING - EINDEJAARSPREMIE - RECHT - VOORWAARDEN ALGEMEEN VERBINDENDE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ VOOR DE
HANDEL IN VOEDINGSWAREN - VRIJWILLIG VERLATEN VAN ONDERNEMING - DRAAGWIJDTE.
2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - PARITAIR COMITÉ VOOR DE
HANDEL IN VOEDINGSWAREN - EINDEJAARSPREMIE - RECHT - VOORWAARDEN VRIJWILLIG VERLATEN VAN ONDERNEMING - DRAAGWIJDTE.
1º en 2° Uit de bepaling van artikel 2, §2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12
mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair Comité voor de handel in
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voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie die wordt toegekend aan werklieden en
werksters die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1, maar die ten minste drie
jaar anciënniteit hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de
loop van het jaar, volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie jaar
ancienniteit heeft uit vrije wil de onderneming verlaat ongeacht de wijze waarop dit
geschiedt. (Art. 2, §2 C.A.O. 12 mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair
Comité voor de handel in voedingswaren betreffende de eindejaarspremie)
(GREEN MEAT B.V.B.A. T. D.)

ARREST

(A.R. S.02.0052.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 december 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 drie middelen aan.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, §2, enig lid, eerste streepje van de bij koninklijk besluit van 22 september
1998 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997,
gesloten in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie (B.S. 13 november 1998, 36.825);
- artikel 1 van het genoemde koninklijk besluit van 22 september 1998.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof verklaart de oorspronkelijke tegenvordering van verweerder inzake de
eindejaarspremie gegrond en veroordeelt de eisers tot betaling van 66.808 frank verhoogd
met de intresten op het netto opeisbaar gedeelte (arrest p. 7, dispositief).
Het arbeidshof steunt zich daartoe op volgende gronden :
"De eindejaarspremie.
De partijen betwisten de interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12
mei 1997 (K.B. 22 september 1998, B.S. 13 oktober (lees: november) 1998) in het paritair
comité 119, betreffende de eindejaarspremie. Het artikel 2, §2, kent de eindejaarspremie
(tevens) toe aan de werklieden en werksters die ten minste drie jaar anciënniteit hebben in
de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de loop van het jaar. Volgens de
(eiseres), daarin gevolgd door de eerste rechter, kan de onregelmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de (verweerder) niet worden aanzien als een vrijwillige verlating van de onderneming. De (verweerder) heeft de onderneming van de (eiseres) vrijwillig verlaten mits een opzegging van zijn overeenkomst om als zelfstandige handelaar een
concurrerende activiteit aan te vatten. Het feit dat hij tijdens de opzeggingsperiode zijn
werknemersverplichtingen niet nakwam en daardoor op onregelmatige wijze de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigde verandert daar niets aan. Bovendien voorziet de CAO
niet dat enkel die werknemers aanspraak kunnen maken op een eindejaarspremie die de
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onderneming vrijwillig en regelmatig verlaten. Evenmin voorziet de CAO een sanctie
voor de werknemers die de overeenkomst onregelmatig beëindigen.
Het hoger beroep met betrekking tot de eindejaarspremie is gegrond. De desbetreffende
oorspronkelijke tegenvordering van de (verweerder) dient te worden toegekend" (arrest
pp. 6-7).
Grieven
Overeenkomstig artikel 2, §2, eerste streepje, van de bij koninklijk besluit van 22 september 1998 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 12
mei 1997 gesloten in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de
eindejaarspremie (B.S. 13 november 1998, 36.825), waarvan niet betwist werd dat deze
toepasselijk was op onderhavige zaak, wordt een eindejaarspremie toegekend aan de
werklieden en werksters die niet voldoen aan de in een vorige paragraaf vastgestelde
voorwaarden, maar die "ten minste 3 jaar anciënniteit hebben in de onderneming en de
onderneming vrijwillig verlaten in de loop van het jaar".
Deze algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst veronderstelt in
voormelde hypothese dat de werknemer op regelmatige wijze de onderneming vrijwillig
verlaat, zoals mede moge blijken uit de in eerste paragraaf van genoemd artikel omschreven gevallen.
Aldus heeft de werknemer die op onregelmatige wijze de onderneming verlaat net zomin als degene die wegens dringende reden ontslagen wordt, recht op de eindejaarspremie.
Het arbeidshof erkent dat verweerder op onregelmatige wijze de onderneming verliet,
nu, zoals uit de motieven inzake de beëindiging van de overeenkomst blijkt, deze op 16
december 1998 ten einde kwam doordat eiseres op wettige wijze contractbreuk lastens
verweerder vaststelde ingevolge zijn, spijts ingebrekestelling, aanhoudende ongerechtvaardigde afwezigheid van het werk.
Het arbeidshof kon derhalve niet wettig verweerder gerechtigd verklaren op de eindejaarspremie.
Het arbeidshof schendt dienvolgens :
- artikel 2, §2, enig lid, eerste streepje, van de bij koninklijk besluit van 22 september
1998 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997,
gesloten in het Paritair comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie (B.S. 13 november 1998, 36.825),
- artikel 1 van het genoemde koninklijk besluit van 22 september 1998.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Derde middel
Overwegende dat, krachtens artikel 2, §2, eerste streepje, van de Collectieve
Arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997 gesloten in het Paritair Comité voor de
handel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie, algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 22 september 1998, een eindejaarspremie
wordt toegekend aan werklieden en werksters die niet voldoen aan de in de vorige paragraaf vastgestelde voorwaarden maar die ten minste drie jaar anciënniteit
hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de loop van
het jaar;
Dat uit die bepaling volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie
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jaar anciënniteit heeft uit vrije wil de onderneming verlaat ongeacht de wijze
waarop dit geschiedt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat verweerder ten minste drie
jaar anciënniteit heeft en vrijwillig de onderneming van eiseres heeft verlaten;
Dat zij verder vaststellen dat verweerder tijdens de opzeggingsperiode zijn
verplichtingen niet nakwam waardoor hij onregelmatig de arbeidsovereenkomst
eenzijdig beëindigde;
Dat zij oordelen dat die onregelmatigheid er niet aan in de weg staat dat verweerder vrijwillig de onderneming verliet en dat de eindejaarspremie verschuldigd is;
Dat zij door aldus te beslissen voormelde wettelijke bepaling niet schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
van eiseres tot schadevergoeding wegens ongeoorloofde concurrentie en over de
kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in een derde van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
17 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 173
2° KAMER - 18 maart 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING
— STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BESLISSING DIE
DE VORDERING NIET UITPUT.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESLISSING
DIE DE VORDERING NIET UITPUT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) STEDENBOUW - STRAF - VEROORDELING - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - UITSTEL

652

HOF VAN CASSATIE

18.3.03 - Nr. 173

VAN DE BESLISSING.

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE - UITSPRAAK OVER DE STRAFVORDERING - BESLISSING DIE DE VORDERING NIET
UITPUT - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Tegen een vonnis of arrest dat over de grond van de zaak uitspraak doet maar de
vordering niet uitput kan geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld1. (Art.
416 Sv.)
3º en 4° Tegen een vonnis of arrest dat bij de uitspraak van de veroordeling de beslissing
over het inzake stedenbouw gevorderde herstel in de vorige toestand uitstelt, staat geen
ontvankelijk cassatieberoep open. (Art. 416 Sv.)
(T. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1335.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie tien middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot telkens één straf,
eensdeels, wegens de bewezen verklaarde onderdelen van de telastleggingen A
en B (bouwen zonder vergunning en instandhouden), anderdeels, de telastleggingen C en D (illegale afvalverwijdering en exploitatie zonder milieuvergunning);
dat het arrest verder uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering en alsook
over de herstelvordering, behoudens wat betreft het herstel in de vorige staat in
verband met de woning met gekasseide oprit en de afsluiting in houten panelen,
onderdelen van de telastleggingen A en B, waarvoor het zijn beslissing uitstelt;
Overwegende dat de ene straf die wordt uitgesproken voor verschillende feiten
die samen een voortgezet misdrijf vormen, enkel wijst op samenhang tussen die
feiten en een splitsing van de strafvordering of onderdelen van de strafvordering
met betrekking tot die feiten niet in de weg staat;
Overwegende dat het door de rechter op vordering van de stedenbouwkundige
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen te bevelen herstel
in de vorige staat, wel behoort tot de strafvordering maar niettemin een maatregel van burgerlijke aard is; dat niets belet dat het bevel tot herstel in de vorige
1 Cass., 1 april 1998, A.R. P.97.1635.F, nr. 183.
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staat wordt gegeven bij afzonderlijke beslissing na uitspraak over de strafvordering met het oog op een nog te bevelen herstel in de vorige toestand; Overwegende dat krachtens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Straf-vordering, geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een vonnis of arrest dat wel
over de grond van de zaak uitspraak doet maar deze vordering niet uitput; dat dit
onder meer het geval is als, bij de uitspraak van de veroordeling, de beslissing
over het inzake stedenbouw gevorderde herstel van de plaats in de vorige toestand wordt uitgesteld;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt dat het cassatieberoep met betrekking tot de woning met gekasseide oprit en de afsluiting in houten panelen, onderdelen van de telastleggingen A en B waarvan de strafvordering wegens de
nog te nemen beslissing over het herstel nog niet is uitgeput, niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. B. Van Dorpe, Kortrijk en A. Lust, Brugge.

Nr. 174
2° KAMER - 18 maart 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - UITSTEL VAN DE ZAAK ONDANKS VERZET AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLGEN.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - UITSTEL VAN
DE ZAAK ONDANKS VERZET - AARD VAN DE BESLISSING - HOGER BEROEP MOGELIJK.
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - HOGER BEROEP DOOR HET O.M. - GEEN
MOTIVERINGSPLICHT - AMBTSHALVE ONDERZOEK DOOR DE APPÈLRECHTER.
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER EENPARIGHEID VAN STEMMEN.
5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VONNIS
ALVORENS RECHT TE DOEN - HOGER BEROEP - EVOCATIE - VEROORDELING ZONDER EENPARIGHEID
VAN STEMMEN.
6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EVOCATIE - DRAAGWIJDTE.
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7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 GELIJKHEIDSBEGINSEL - ONGELIJKE BEHANDELING VAN NIET-GELIJKE TOESTANDEN.
8º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 GELIJKHEIDSBEGINSEL - ONGELIJKE BEHANDELING VAN NIET-GELIJKE TOESTANDEN.
1º en 2° De beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar een
latere terechtzitting, is geen beslissing of maatregel van inwendige aard zodat hoger
beroep kan worden ingesteld van zodra ze uitgesproken is. (Artt. 1046 en 1050 Ger.W.)
3º Geen enkele wetsbepaling vereist dat het Openbaar Ministerie zijn hoger beroep
motiveert, of verbiedt dat de rechter ambtshalve de gegrondheid ervan onderzoekt.
4º en 5° Een vonnis alvorens recht te doen houdt noch een vrijspraak, noch een
veroordeling van de beklaagde in, zodat het gerecht in hoger beroep dat de zaak met
toepassing van artikel 215 Wetboek van Strafvordering aan zich trekt na het vonnis
alvorens recht te doen te hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde voor het eerst
vermag te veroordelen zonder dat hierover met eenparigheid van stemmen dient te
worden beslist. (Art. 1050 Ger.W.; artt. 211bis en 215 Sv.)
6º De vernietiging van een beroepen vonnis met evocatie maakt geen miskenning uit van
het recht op dubbele aanleg. (Art. 199 Sv.)
7º en 8° Houdt geen verband met het gelijkheidsbeginsel het middel dat alleen een
ongelijke behandeling van niet-gelijke toestanden aanvoert. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994)
(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1357.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie 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. Tweede middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1050 Gerechtelijk Wetboek, hoger beroep
kan worden ingesteld tegen alle vonnissen zodra zij zijn uitgesproken, zelfs al
gaat het om beslissingen alvorens recht te doen of om verstek-vonnissen;
Dat de beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar
een latere terechtzitting, geen beslissing of maatregel is van inwendige aard en
artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek daarop niet van toepassing is;
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Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat ook de beslissing die, ondanks verzet, de verdere behandeling van de zaak naar een latere terechtzitting uitstelt, geen beslissing of maatregel is van inwendige aard, en vatbaar is voor hoger beroep;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat geen wetsbepaling vereist dat het openbaar ministerie zijn
hoger beroep motiveert, noch de rechter verbiedt ambtshalve de gegrondheid ervan te onderzoeken; dat dit ook geldt voor een hoger beroep dat alleen is gericht
tegen een beslissing tot uitstel;
(...)
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het
gerecht in hoger beroep met éénparige stemmen van zijn leden dient uit te spreken wanneer het de beklaagde die vrijgesproken werd in eerste aanleg, veroordeelt, of de straffen die hem werden opgelegd, verzwaart;
Overwegende dat de eerste rechter die een vonnis alvorens recht te doen uitspreekt, de beklaagde vrijspreekt noch veroordeelt;
Dat wanneer het gerecht in hoger beroep de zaak met toepassing van artikel
215 Wetboek van Strafvordering aan zich trekt na het vonnis alvorens recht te
doen te hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde nadien voor het eerst vermag te veroordelen zonder dat hierover met éénparige stemmen dient te worden
beslist;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de vernietiging van een beroepen vonnis met evocatie geen
miskenning uitmaakt van het recht op een dubbele aanleg zoals uitgedrukt in artikel 199 Wetboek van Strafvordering;
(...)
Dat het onderdeel, dat alleen een ongelijke behandeling van niet-gelijke toestanden aanvoert, geen verband houdt met het gelijkheidsbeginsel;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. P. Desmet, Kortrijk.

Nr. 175
2° KAMER - 18 maart 2003

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- ONDERZOEK NAAR DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - GEVALLEN - ALGEMEEN.
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK
IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK NAAR DE REGELMATIGHEID
VAN DE PROCEDURE - GEVALLEN - ALGEMEEN.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- HOGER BEROEP TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - ONDERZOEK VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - GEVALLEN - VOORWAARDEN.
4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK
IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - HOGER BEROEP TEGEN DE
VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE
PROCEDURE - GEVALLEN - VOORWAARDEN.
5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK NAAR DE
REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - GEVALLEN - VOORWAARDEN.
6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - AMBTSHALVE ONDERZOEK - MOGELIJKHEID.
8º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK
IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE AMBTSHALVE ONDERZOEK - MOGELIJKHEID.
1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, zowel in geval van regeling van de
rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak. (Art.
235bis, §§1 en 2 Sv.)
3º, 4° en 5° De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de
haar voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer zij kennis neemt van de zaak
ingevolge
het
hoger
beroep
van
de
inverdenkinggestelde
tegen
de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek
van Strafvordering, voor zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden
aangevoerd door de inverdenkinggestelde werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie
voor de raadkamer. (Artt. 131, 135, §2 en 235bis, §§1 en 2 Sv.)
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6º De inverdenkinggestelde kan geen ontvankelijk hoger beroep instellen voor
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1 Wetboek van
Strafvordering, waarvoor hij geen middel bij schriftelijke conclusie heeft opgeworpen voor
de raadkamer. (Artt. 131, §1 en 135, §2 Sv.)
7º en 8° Overeenkomstig artikel 235bis, §1 Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van
inbeschuldigingstelling, zonder daartoe verplicht te zijn, ambtshalve, dit is zonder
voorafgaandelijke ontvankelijke vordering van het openbaar ministerie of verzoek van
één der partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoeken.
(Art. 235bis, §1 Sv.)
(S. T. V.)

ARREST

(A.R. P.02.1619.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor, gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepaling
- artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat ze niet
vermag te oordelen over de regelmatigheid van het deskundigenrapport en verklaart ze eisers hoger beroep voorts niet ontvankelijk "behalve voor wat betreft de ingeroepen miskenning van het recht van verdediging bij de behandeling van de zaak voor de
raadkamer". De kamer van inbeschuldigingstelling baseert zich in dit verband op de volgende overweging:
"(...) dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet vermag te oordelen over de regelmatigheid van het deskundigenrapport nu de beweerde nietigheid ervan niet bij conclusie
voor de raadkamer werd ingeroepen" (tweede alinea van p. 15 van het bestreden arrest).
Grieven
Overeenkomstig artikel 235bis, §§ 1-2 van het Wetboek van Strafvordering onderzoekt
de kamer van inbeschuldigingstelling, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie of op verzoek van één van de partijen, de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, zowel in geval van regeling van de rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis- neemt van de zaak. Dit onderzoek heeft onder meer betrekking op onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden met betrekking tot een handeling
van het onderzoek of met betrekking tot de bewijsverkrijging, zoals omschreven in artikel
131, §1 van datzelfde wetboek.
De kamer van inbeschuldigingstelling verklaart eisers hoger beroep te dezen onontvankelijk bij toepassing van artikel 135, § 2 van het Wetboek van Strafvordering, "behalve
voor wat betreft de ingeroepen miskenning van het recht van verdediging bij de behandeling van de zaak voor de raadkamer": wat dit laatste betreft, stelde de kamer van inbe-
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schuldigingstelling vast dat eiser deze grief voor de raadkamer had aangevoerd, zodat zijn
hoger beroep in dit verband ontvankelijk doch voor het overige ongegrond werd verklaard.
Nu aldus vaststaat dat de kamer van inbeschuldigingstelling regelmatig kennis nam van
de zaak naar aanleiding van het gedeeltelijk ontvankelijk verklaarde hoger beroep van eiser tegen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, kon de kamer van inbeschuldigingstelling niet wettig vaststellen dat ze niet vermocht over te gaan tot een beoordeling
van "de regelmatigheid van het deskundigenrapport nu de beweerde nietigheid ervan niet
bij conclusie voor de raadkamer werd ingeroepen": Artikel 235bis, §§ 1-2 van het Wetboek van Strafvordering verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling immers tot een
onderzoek van de regelmatigheid van ondermeer daden van onderzoek, telkens wanneer
ze op regelmatige wijze kennis neemt van de zaak. Dit onderzoek vereist niet dat de desbetreffende onregelmatigheid voor de raadkamer zou zijn opgeworpen.
Eiser had te dezen overigens wel voor de kamer van inbeschuldigingstelling uitdrukkelijk aangevoerd dat het verslag van bedrijfsrevisor R. M. nietig was en uit het strafdossier
diende te worden verwijderd (cf. p. 6-8 van de namens eiser op de terechtzitting van 9
september 2002 voor de kamer van inbeschuldigingstelling neergelegde conclusie, stuk 9
van de processtukken in hoger beroep).
Door in het bestreden arrest uitdrukkelijk te oordelen "dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet vermag te oordelen over de regelmatigheid van het deskundigenrapport
nu de beweerde nietigheid ervan niet bij conclusie voor de raadkamer werd ingeroepen",
schendt de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg haar wettelijke opdracht, omschreven in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat krachtens artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling hetzij op vordering van het openbaar
ministerie hetzij op verzoek van één der partijen, de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure onderzoekt, zowel in geval van regeling van de rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennisneemt van de zaak;
Overwegende dat deze bepaling ook geldt wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ten gevolge van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen
de verwijzingsbeschikking van de raadkamer met toepassing van artikel 135, §2
van hetzelfde wetboek, kennisneemt van de zaak, behoudens wat de bijkomende
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de inverdenkinggestelde betreft;
Dat deze immers geen ontvankelijk hoger beroep kan instellen voor onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek
van Strafvordering, waarvoor hij geen middel bij schriftelijke conclusie heeft genomen voor de raadkamer;
Overwegende dat daarenboven de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid van
de haar voorgelegde procedure zelfs ambtshalve, dit is zonder voorafgaande ontvankelijke vordering van het openbaar ministerie of verzoek van een der partijen,
kan onderzoeken;
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Dat deze bepaling haar evenwel niet tot dit ambtshalve onderzoek verplicht;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling eisers hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart "behalve voor wat betreft de ingeroepen miskenning
van het recht van verdediging bij de behandeling van de zaak voor de
raadkamer";
Dat, wat de door eiser op grond van de artikelen 131, § 1, en § 2, en 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering, voor de kamer van inbeschuldigingstelling aangevoerde onregelmatigheid van het verslag van de bedrijfsrevisor R. M. betreft, de
appèlrechters overwegen "(...) dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet vermag te oordelen over de regelmatigheid van het deskundigenrapport nu de beweerde nietigheid ervan niet bij conclusie voor de raadkamer werd ingeroepen";
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling zodoende geen ambtshalve uitspraak doet met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, maar uitsluitend haar gemis aan rechtsmacht vaststelt om over eisers hoger
beroep met toepassing van artikel 135 van ditzelfde wetboek uitspraak te doen;
Dat deze beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek
van Strafvordering en niet valt onder de uitzonderingsbepalingen van het tweede
lid van ditzelfde artikel;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel dat geheel is afgeleid uit een verplichte toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, geen verder antwoord behoeft;
D. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvor-dering
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,
Verleent akte van de afstand, zoals bepaald;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 176
2° KAMER - 18 maart 2003

1º DIEREN - STOFFEN MET HORMONALE, ANTI-HORMONALE, BETA-
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ADRENERGISCHE OF PRODUCTIESTIMULERENDE WERKING - BEVOEGDE
AMBTENAREN - HUISZOEKING.
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HORMONENWET VAN 15 JULI 1985 BEVOEGDE AMBTENAREN - HUISZOEKING.
1º en 2° Uit artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende
werking volgt dat de door de Koning aangewezen ambtenaren of de dierenartsen
aangewezen door de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, altijd
zonder voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen bevinden
mogen betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er tevens alle nuttige
vaststellingen kunnen doen met inbegrip van een zoeking in alles wat zich in die plaatsen
bevindt1 2 3. (Art. 6 Hormonenwet 15 juli 1985; artt. 1 en 2 K.B. 6 dec. 1991)
(Procureur-generaal te Gent T. D.)

ARREST

(A.R. P.02.1643.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik
bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking bepaalt dat door de Koning aangewezen ambtenaren
of de dierenartsen aangewezen door de minister die de Landbouw of de minister
die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, monsters mogen nemen,
in de uitoefening van hun ambt te allen tijde iedere plaats mogen betreden waar
dieren zich kunnen bevinden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, zich
alle inlichtingen kunnen doen verstrekken en bescheiden doen voorleggen die
voor hun controletaak nodig zijn en alle nuttige vaststellingen kunnen doen;
Overwegende dat uit deze wetsbepaling volgt dat voornoemde ambtenaren altijd zonder voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen
bevinden, mogen betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er
tevens alle nuttige vaststellingen kunnen doen met inbegrip van een zoeking in
alles wat zich in die plaatsen bevindt;
1 W. 15 juli 1985, art. 6, zoals gewijzigd bij W. 11 juli 1994, art. 8 en bij W. 17 maart 1997, art. 6, 1°
en 2°.
2 K.B. 6 dec. 1991, artt. 1 en 2 zoals gewijzigd bij K.B. 6 april 1995, art. 1.
3 Zie Cass., 12 feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99.
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Overwegende dat het arrest dat anders beslist, zijn beslissing niet naar recht
beantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 177
2° KAMER - 18 maart 2003

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE - HERROEPING MISDAAD OF WANBEDRIJF GEPLEEGD VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE PROEFTIJD - IN KRACHT VAN
GEWIJSDE GEGANE VEROORDELING - BUITENLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING.
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE - HERROEPING RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ARTIKEL 6.1 - TOEPASSING.
1º Krachtens artikel 10, aanhef, 2° van de Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, kan de commissie de
voorwaardelijke invrijheidstelling ook herroepen op grond van een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling, gewezen door een buitenlandse rechtbank, waarbij wordt
vastgesteld dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft
gepleegd voor het verstrijken van de proeftijd. (Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling
van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)
2º Vermits de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling geen rechtbanken zijn
die beslissen over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, is artikel 6.1,
E.V.R.M. niet toepasselijk op de behandeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
door de daartoe bevoegde commissie1 2. (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 10 Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)
(V.)

ARREST

(A.R. P.03.0220.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing tot herroeping van de voor1 Cass., 5 april 2000, P.00.0206.F, nr. 227.
2 Zie Cass., 21 maart 2001, P.01.0260.F, nr. 153.
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waardelijke invrijheidstelling op 29 januari 2003 gewezen door de Commissie
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het rechtsgebied van het Hof van
Beroep te Brussel, Nederlandstalig.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 10, aanhef, 2° van de wet van 18 maart
1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
de commissie de voorwaardelijke invrijheidstelling kan herroepen indien in een
in kracht van gewijsde gegane veroordeling wordt vastgesteld dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of een wanbedrijf heeft gepleegd vóór het
verstrijken van de proeftijd;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, die bepaling niet uitsluit dat
de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt op grond van
een in kracht van gewijsde gegane veroordeling door een buitenlandse rechtbank;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat de commissies voor de voorwaardelijke invrijheid-stelling
geen rechtbanken zijn die beslissen over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging;
Dat artikel 6.1 EVRM en dus onder meer de behandeling van de zaak binnen
een redelijke termijn, dan ook niet toepasselijk is op de behandeling van voorwaardelijke invrijheidstelling door de daartoe bevoegde commissie;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. Vrebos, Brussel.
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2° KAMER - 18 maart 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - APPRECIATIEBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING —
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - ONDERLINGE
ONLOSMAKELIJKE VERBONDENHEID VAN DE VOORWAARDEN - GEVOLGEN.
1º De rechter die een verdachte of een beklaagde in vrijheid laat of in vrijheid stelt onder
oplegging van één of meer voorwaarden, kan deze voorwaarden slechts vrij bepalen
binnen de wettelijke grenzen van de artikelen 16, §§1 en 5, en 35, §§1, 2, 3 en 5 van de
Voorlopige
Hechteniswet,
en
mits
eerbiediging
van
de
supranationale
verdragsbepalingen die rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde, van de
Grondwet en van de algemene rechtsbeginselen. (Artt. 16 en 35 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
2º Alle met het oog op voorlopige invrijheidstelling opgelegde voorwaarden zijn, gelet op de
aard en de draagwijdte ervan en de daarvoor wettelijk bepaalde bijzondere
motiveringsverplichting, onderling onlosmakelijk verbonden, zodat het niet naar recht
verantwoord zijn van één van die voorwaarden de vernietiging van het arrest met zich
meebrengt in zoverre het beslist over de na te leven voorwaarden1. (Artt. 16 en 35, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
(H.)

ARREST

(A.R. P.03.0352.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 maart 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre dit
aan eiser voorwaarden oplegt met het oog op zijn voorlopige invrijheidstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat, krachtens artikel 35, § 1 en 5, Wet Voorlopige Hechtenis,
de onderzoeksgerechten ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of
op verzoek van de verdachte, de betrokkene in vrijheid kunnen laten onder oplegging van een of meer voorwaarden voor de tijd die hij bepaalt en maximum
voor drie maanden;
Dat, krachtens artikel 35, § 2 en 5, Wet Voorlopige Hechtenis, alle beslissin1 Anders dan het Hof heeft beslist, had het O.M. geconcludeerd dat de beslissing om een geheel van
voorwaarden op te leggen eveneens onlosmakelijk verbonden was met de beslissing tot
invrijheidstelling zelf, zodat ook deze diende te worden vernietigd.
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gen waarbij aan de verdachte of de beklaagde een of meer voorwaarden worden
opgelegd, met redenen moeten omkleed zijn;
Dat bovendien, krachtens artikel 35, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, de voorwaarden betrekking moeten hebben op een van de redenen genoemd in artikel
16, § 1, derde lid, en daaraan aangepast zijn, in acht genomen de omstandigheden van de zaak;
Dat artikel 16, § 1, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, als redenen vermeldt
dat het maximum van de van toepassing zijnde straf vijftien jaar opsluiting niet
mag te boven gaan, dat er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan
het optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden;
Overwegende dat de rechter de op te leggen voorwaarden niet alleen slechts
binnen die wettelijke grenzen vrij kan bepalen, maar daarbij ook geen voorwaarden kan opleggen die in strijd zijn met supranationale verdragsbepalingen die
rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde, of die strijdig zijn met de
Grondwet, de nationale wetten of de algemene rechtsbeginselen;
Overwegende dat de appèlrechters de invrijheidstelling van eiser toestaan onder de volgende voorwaarden:
1. onmiddellijk een vaste woonplaats nemen en er effectief verblijven en onmiddellijk ter kennis brengen aan de onderzoeksrechter;
2. verbod tot deelname, actief of passief, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan
publieke manifestaties van welke aard ook;
3. verbod van contact met de pers in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks;
Overwegende dat de appèlrechters de hiervoor vermelde aan eiser opgelegde
voorwaarden uitsluitend laten steunen op de redenen "dat de voorlopige hechtenis volstrekt noodzakelijk voorkomt voor de openbare veiligheid" en "dat de
openbare veiligheid ook op afdoende wijze kan worden beschermd en dat [eiser]
derhalve in vrijheid kan worden gesteld, indien deze de (...) gestelde voorwaarden naleeft";
Overwegende dat de tweede en de derde voorwaarde, zoals ze concreet in algemene bewoordingen en zonder enige beperking zijn geformuleerd, een ongenuanceerd verbod op vrije meningsuiting en vrijheid van vergaderen inhouden;
Dat die voorwaarden aldus die, door het EVRM en de Grondwet gewaarborgde fundamentele rechten en vrijheden, volstrekt belemmeren, zonder dat de appèlrechters de absolute noodzaak daartoe bijzonder motiveren;
Overwegende dat de appèlrechters met de door hen vermelde redenen hun beslissing en de opgelegde voorwaarden dan ook niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
B. Omvang van de cassatie
Overwegende dat alle met het oog op voorlopige invrijheidstelling, krachtens
artikel 35 Wet Voorlopige Hechtenis, opgelegde voorwaarden, gelet op de aard
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en de draagwijdte van die maatregel en de daarvoor wettelijke bepaalde bijzondere motiveringsverplichting, onderling onlosmakelijk verbonden zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist over de na te leven voorwaarden;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
18 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Verstraeten, Leuven.

Nr. 179
1° KAMER - 20 maart 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - GEMENGD VONNIS –
AAN HET ARBITRAGEHOF GESTELDE PREJUDICIËLE VRAAG - DEFINITIEVE UITLEGGING VAN EEN
WETSBEPALING - TOT DE DEFINITIEVE BESLISSING BEPERKT BEROEP - ARREST VAN HET
ARBITRAGEHOF TIJDENS HET CASSATIEGEDING - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP WEERSLAG.
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - DOOR DE BODEMRECHTER AAN HET
ARBITRAGEHOF GESTELDE PREJUDICIËLE VRAAG - DEFINITIEVE UITLEGGING VAN EEN WETSBEPALING
DOOR DE BODEMRECHTER - TOT DE DEFINITIEVE BESLISSING BEPERKT BEROEP - ARREST VAN HET
ARBITRAGEHOF TIJDENS HET CASSATIEGEDING - GEVOLGEN VOOR DE RECHTSPLEGING.
3º BELASTING - BEGRIP.
4º BELASTING - COMMERCIËLE RADIO- EN TELEVISIERECLAME - INKOMSTEN
- BEDRAGEN DIE DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAP OP EEN GEDEELTE VAN DIE INKOMSTEN GEÏND
WORDEN TEN VOORDELE VAN DE GESCHREVEN PERS - GEEN RETRIBUTIE VAN EEN BIJZONDERE
PRESTATIE - AARD VAN DE BELASTING.
1º en 2° Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarbij een arrest een
definitieve uitlegging geeft van een wetsbepaling waarover het een prejudiciële vraag
heeft gesteld aan het Arbitragehof, niettegenstaande het Arbitragehof het prejudicieel
arrest heeft gewezen na de indiening van het cassatieberoep en vóór elke latere
beslissing van het hof van beroep, is ontvankelijk1. (Impliciete oplossing)
3º De belasting is een heffing die op grond van hun gezag, door de Staat, de gewesten, de
gemeenschappen, de provinciën of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van
de personen die op hun grondgebied leven of aldaar belangen bezitten, om ze voor de

1 Zie andersluidende concl. O.M.
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diensten van openbaar nut te gebruiken2.
4º Het arrest dat, enerzijds, van oordeel is dat de heffing die de Franse Gemeenschap op
grond van haar gezag verricht op de inkomsten van de commerciële reclame van de
rechtspersoon die verweerster is, gebruikt wordt om de geschreven pers en dus de
vrijheid van meningsuiting in het algemeen belang te handhaven, en anderdeels van
oordeel is dat die heffingen geen rechtstreekse en geïndividualiseerde tegenprestatie
vormen voor enige bijzondere dienst van de Franse Gemeenschap ten voordele van
verweerster, maar dat ze ertoe strekken de inkomstenverliezen van de geschreven pers
te compenseren, welke compensatie verweerster geen enkel voordeel oplevert, beslist
naar recht dat de gevorderde bedragen, aangezien ze geen enkele bijzondere dienst aan
die rechtspersoon vergoeden, een belasting zijn3.
(ROSSEL & CIE N.V. T. RADIO-TÉLÉVISION DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE (RTBF))

Conclusie van de h. advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. Met deze conclusie willen wij dieper ingaan op de weerslag van het arrest van uw
Hof van 23 maart 20004 dat ten grondslag lag aan het middel van niet-ontvankelijkheid
dat mijn ambt met toepassing van art. 1097 Ger.W.tegen de voorziening heeft
opgeworpen.
2. Eerst moeten we in ’t kort de voorafgaande feiten van de onderhavige zaak in
herinnering brengen:
- de hamvraag in het debat voor het hof van beroep was of de “forfaitaire tegemoetkoming” die op verweersters reclame-inkomsten werd ingehouden ten voordele van de organen van de geschreven pers, verenigd in de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers, bij B.Fr.Gem.Ex 21 nov. 1989 en bij de daaropvolgende besluiten, die uitgevaardigd zijn ter uitvoering van art. 17, §1 W. 6 feb. 1987, een “ retributie” vormde in
de zin van art. 173 Gw., zoals de eiseressen aanvoerden, dan wel een “belasting” zoals
verweerster staande hield.
- Het bestreden arrest van 31 januari 2001 besliste dat die financiële compensatie een
belasting was en stelde het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag:
« Schendt art. 17, §1 van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en
teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie doordat
het een belasting vaststelt ten laste van de RTBF ('Radio-Télévision belge de la
Communauté française') en van RTL-TVI, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met art. 170 ervan, aangezien die bepaling van de wet van 6
februari 1987 aan de Koning de zorg toevertrouwt om de modaliteiten vast te stellen
volgens welke een gedeelte van de bruto-inkomsten uit de handelspubliciteit aan de
geschreven pers kan worden toegekend als forfaitaire tegemoetkoming voor het verlies
aan inkomsten ten gevolge van de invoering van handelspubliciteit op radio en
televisie, terwijl de artikelen 10, 11 en 170 van de Grondwet impliceren dat ten aanzien
van alle belastingplichtigen de belasting slechts kan worden vastgesteld
overeenkomstig art. 170 van de Grondwet, dat zonder uitzondering elke burger
garandeert dat hij niet aan een belasting zal worden onderworpen zonder dat daartoe is
beslist door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering?”
- Het cassatieverzoekschrift dat opkomt tegen het arrest in zoverre het beslist heeft dat
de forfaitaire tegemoetkoming een belasting uitmaakt, werd op 18 juni 2001 ter griffie
van het Hof neergelegd.
- Bij arrest van 3 juli 2002 beantwoordde het Arbitragehof de prejudiciële vraag en oor2 Zie Cass., 12 okt. 1954 (A.C. 1955, 69) en 29 okt. 1968 (A.C. 1969, 235).
3 Zie Cass., 28 jan. 1988, A.R. 8034, nr. 322.
4 Cass., 23 maart 2000, A.R. F.97.0020.N, nr. 200.
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deelde het, in hoofdzaak, dat het Arbitragehof, aangezien het begrip belasting de toepassing van art. 170 Gw. beïnvloedt, verplicht is de kwalificatie belasting te onderzoeken en dat in casu, hoewel de in het geding zijnde tegemoetkoming op een belasting
lijkt door de wijze waarop ze wordt geïnd, het in wezen gaat om een maatregel die bestemd is voor de financiering van een sector van de pers - de geschreven pers - door een
andere sector - de audiovisuele pers - te verplichten deel te nemen aan die financiering.
Het leidde daaruit af dat een dergelijke maatregel geen belasting is in de zin van art.
170 Gw. en dat, bijgevolg, voornoemd art. 17, §1, de artt. 10 en 11 Gw. in samenhang
gelezen met art. 170 Gw. niet schendt.
- De grond van niet-ontvankelijkheid dat mijn ambt, bij gerechtsbrief van 6 december
2002 tegen de voorziening heeft opgeworpen, steunt op het arrest van uw Hof van
maart 2000. Uw Hof stelde daarin eerst vast dat het Arbitragehof uitspraak heeft gedaan
over de gestelde prejudiciële vraag, dat het cassatieberoep reeds was ingesteld toen het
Arbitragehof zijn prejudicieel arrest wees en dat het hof van beroep na het prejudicieel
arrest geen verdere uitspraak had gedaan en besliste vervolgens “dat indien het Hof
thans uitspraak zou doen over de middelen zelf, het elk nuttig effect zou kunnen ontnemen aan de beslissing van het Arbitragehof; dat het cassatieberoep voorbarig is, mitsdien niet ontvankelijk (....).”
3. G. ROSSOUX heeft aan het bewuste arrest van het Arbitragehof een erg interessante en
degelijk gedocumenteerde noot gewijd waarin zij zich kant tegen de aldus, ten nadele
van de rechtzoekende, ontstane aberratie in de rechtspraak5.
Vooraleer het hof van beroep de prejudiciële vraag stelde waarin de samenlezing van
artt. 10, 11 met art. 170 Gw. aan bod komt, heeft het immers, op grond van zijn bevoegdheid om, in de regel, de wet uit te leggen6, een definitieve uitlegging gegeven (en
niet een uitlegging prima facie) over de aard van de bewuste heffing.
Aldus heeft het hof van beroep, met toepassing van art. 19 Ger.W., over dat rechtspunt
zijn rechtsmacht volledig uitgeoefend, en heeft het arrest van het hof van beroep, dat
dienaangaande definitief is, met betrekking daartoe gezag van gewijsde.
In het bewuste arrest heeft het Arbitragehof zijn theorie betreffende de respectieve
bevoegdheid van de rechter die de prejudiciële vraag stelt en van het Arbitragehof
geëxpliciteerd.
Het Hof herinnert eerst eraan dat de bepalingen van de wetten, decreten en ordonnanties
in de regel door de rechter worden geïnterpreteerd en niet door het Arbitragehof en dat
wanneer wordt aangevoerd dat een wetsbepaling de artt. 10 en 11 Gw. schendt in de
interpretatie die eraan wordt gegeven in de rechtspraak, aan het Arbitragehof kan
worden gevraagd of die bepaling, in die interpretatie, discriminatoir is.
Vervolgens stelt het Arbitragehof vast dat in casu de verwijzende rechter zijn
bevoegdheid heeft uitgeoefend door art. 17, §1 W. 6 feb. 1987 te interpreteren, maar dat
het Hof zijn bevoegdheid dient uit te oefenen door te onderzoeken of die kwalificatie
als belasting juist is, vermits wordt gevraagd naar de bestaanbaarheid van die bepaling
met artt. 10 en 11, in samenhang gelezen met art. 170 Gw. en dat laatstgenoemd artikel
de de term “belasting” gebruikt.
Vanwege de bewoordingen van de vraag heeft het Arbitragehof dus niet willen verwijzen naar haar rechtspraak waarin het alternatieve of tweeledige dicta ontwikkelt teneinde de uitleggende bevoegdheid van de rechter te eerbiedigen7.
5 G. ROSSOUX, « La 'compensation forfaitaire' au profit de la presse écrite: le choc des
interprétations. », opm. onder Arbitragehof, nr. 117/2002, J.L.M.B. 2002, 1837.
6 Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276. en concl. eerste adv.-gen. J.F. LECLERCQ.
7 M. MELCHIOR, «De quelques aspects des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage», R.B.D.C.,
Bruylant, 1995, p 61 tot 69, inzonderheid p. 67 en 68; C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, Les questions
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Aldus heeft het Arbitragehof, door in zijn dictum te beslissen dat het bewuste art. 17 de
artt. 10 en 11, in samenhang gelezen met art. 170 Gw. niet schendt, het gezag van
gewijsde erga omnes miskend van de definitieve beslissing van het hof van beroep
waarin het oordeelt dat de tegemoetkoming ten voordele van de geschreven pers een
belasting is.
De vraag of een van de voornoemde rechtscolleges al dan niet zijn rechtsmacht te
buiten is gegaan heeft weliswaar geen weerslag op de vraag naar de ontvankelijkheid
van de voorziening, maar zulks neemt niet weg dat het onderzoek het
bevoegdheidsconflict en de mogelijkheden die het hof van beroep geboden worden om
een standpunt in te nemen na het arrest van het Arbitragehof, de mogelijkheid biedt om
in te gaan op de argumenten van de eiseressen die uiteengezet zijn in hun noot als
antwoord op de grond van niet-ontvankelijkheid, volgens welke het arrest van het
Arbitragehof de voorziening niet doelloos maakt.
Ook al staat vast dat de appèlrechter art. 19 Ger.W. schendt als hij terugkomt op zijn
beslissing dat de litigieuze tegemoetkoming een belasting is, en zulks in weerwil van
het arrest van het Arbitragehof, toch is het minder zeker dat het arrest van het Arbitragehof de bodemrechter alle vrijheid ontneemt om een andere interpretatie te kiezen,
aangezien de bodemrechter niet ondergeschikt is aan het Arbitragehof8.
Uitgerekend het hof van beroep moet dus de precieze draagwijdte van het prejudicieel
arrest onderzoeken en uitmaken of het arrest van het Arbitragehof van de wet van 1987
al dan niet een interpretatie geeft, die het volgens de rechtsleer niet noodzakelijkerwijs
moet overnemen9, dan wel of de interpretatie daarentegen geen betrekking meer heeft
op de wetsbepaling die het Arbitragehof heeft getoetst, maar wel op de grondwetsbepaling (art. 170) op grond waarvan het die toetsing uitvoert.
Wanneer het hof van beroep vaststelt dat er niet duidelijk is geantwoord op de vraag in
de interpretatie waartoe het op definitieve wijze beslist had, zou het een nieuwe, in
andere bewoordingen geformuleerde, vraag kunnen stellen, aangezien de bewoordingen
van de vraag ten grondslag lagen aan de teneur van de beslissing van het Arbitragehof.
Wanneer het hof van beroep vaststelt dat de door het Arbitragehof gegeven interpretatie
van de wetsbepaling niet strookt met de uitlegging waartoe het reeds op definitieve
wijze heeft beslist heeft en die het in acht moet nemen, zou het kunnen beslissen dat het
uitspraak moet doen over de zaak zelf op grond dat het niet ertoe verplicht is de norm
alleen in aanmerking te nemen zoals zij door het Arbitragehof op verzoenende wijze is
uitgelegd.
Het staat dus niet vast, zoals de eiseressen beweren, dat de appèlrechters zich in
onderhavige zaak in een patstelling hebben gewerkt.
4. Mijns inziens beslist uw arrest van 23 maart 2000 ten onrechte dat de voorziening
voorbarig is, aangezien, zoals de eiseressen terecht erop wijzen in hun noot als wederantwoord op de grond van niet-ontvankelijkheid, het voorbarig karakter van de voorziening beoordeeld moet worden op het tijdstip dat zij werd ingediend en het moeilijk te
begrijpen valt hoe de voorziening naderhand voorbarig kan worden alleen maar doordat het Arbitragehof zijn arrest heeft gewezen; dat gegeven kon reeds van bij het instellen van de voorziening worden voorzien.
5. Dat neemt niet weg de voornaamste reden waarom uw Hof geoordeeld heeft dat de
préjudicielles à la Cour d’arbitrage, aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 2001, inzonderheid
p. 61 tot 65.
8 M. MELCHIOR, o.c., p. 61 tot 64; P. VANDERNOOT, "La Cour d’arbitrage et l’interprétation des normes
soumises à son contrôle", in Présence du droit public et des droits de l’homme, Mélanges offerts à
J. VELU, Bruylant, 1992, p. 358.
9 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, o.c., p. 63 tot 65.
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voorziening niet ontvankelijk was, niet het voorbarig karakter ervan is maar wel in de
weerslag van een tussenkomst van het Hof van Cassatie wanneer in de loop van het cassatiegeding een prejudicieel arrest gewezen is en de appèlrechter die de prejudiciële
vraag heeft gesteld, nog geen uitspraak heeft gedaan.
De hoofdreden ligt in het beginsel dat indien het Hof van Cassatie op dat ogenblik over
de middelen uitspraak zou hebben gedaan, daardoor de beslissing van het Arbitragehof
doelloos zou worden.
Met die beslissing, waarbij ik mij aansluit, eerbiedigt uw Hof, enerzijds, de autonomie
en de onafhankelijkheid van het Arbitragehof dat buiten de rechtsprekende rechterlijke
organisatie staat, en, anderzijds, de specificiteit van een beslissing die op een
prejudiciële vraag is gewezen.
Zolang over de prejudiciële vraag geen beslissing is genomen, mag de autonomie en de
zelfstandigheid van het Arbitragehof immers niet in het gedrang komen.
De specificiteit van de beslissing die gewezen is op de prejudiciële vraag ligt
hoofdzakelijk in het feit dat zij een antwoord vormt aan de rechter die de vraag heeft
gesteld.
Het gaat om een beslissing “buiten partijen”10 die bestemd is voor een welomschreven
rechter, in de rechtsleer doorgaans “de rechter a quo” genaamd.
Het eerste nuttig effect van het arrest dat op een prejudiciële vraag is gewezen is m.i. de
rechter een antwoord geven op de vraag die hij heeft gesteld.
De rechtsleer wijst immers erop dat wanneer een prejudiciële vraag is gesteld, er vaak
een dialoog ontstaat tussen de beide rechtsprekende orden, die dialoog staat ze toe hun
respectieve autonomie te bewaren en bevordert tegelijkertijd een betere bescherming
van de grondwetsbepalingen11. Bepaalde auteurs gewagen zelfs van een “bénéfique synergie”12.
Het doel zelf van het cassatieberoep is evenwel de bestreden beslissing te laten
vernietigen en de zaak te doen verwijzen naar een andere rechter of naar een anders
samengesteld rechtscollege.
Ik sluit me dan ook aan bij het arrest van 23 maart 2000 in zoverre het van oordeel is
dat het Hof van Cassatie, zodra het Arbitragehof zijn beslissing als antwoord op de
gestelde prejudiciële heeft gewezen en zolang de rechter na dat arrest geen uitspraak
heeft gedaan, geen uitspraak mag doen, omdat de eventuele vernietiging elk nuttig
effect aan het arrest van het Arbitragehof zou ontnemen.
Het is immers de rechter a quo die een standpunt moet innemen over het gewezen
arrest; pas na de beslissing van de rechter a quo kan uw Hof die beslissing toetsen.
De rechtspraak die uit het arrest van 23 maart 2000 is afgeleid moet mijns inziens dus
gehandhaafd worden want zij eerbiedigt de instellingen en heeft bovendien tot gevolg
dat de procedure ten gronde terstond voortgezet kan worden, welke procedure, volgens
art. 30 Bijzondere Wet Arbitragehof, hervat wordt vanaf de datum waarop het arrest ter
kennis wordt gebracht van de rechter a quo13.
10 Arbitragehof arrest nr. 12, 25 maart 1986, A.A. 1986, p. 185: « de partijen voor het Arbitragehof
- zowel de partijen voor de feitenrechter als de andere – vermogen niet de inhoud van de aan het Arbitragehof gestelde vragen te wijzigen of te laten wijzigen. ».
11 C. HOREVOETS en P. BOUCQUEY, o.c., p. 27.
12 M. VERDUSSEN, « Les atouts et les limites du renvoi préjudiciel à la Cour d’arbitrage » in La
saisine du juge constitutionnel – aspects de droit comparé, Bruylant, 1998, p. 184.
13 De wetgever heeft het geval dat ons bezighoudt weliswaar niet uitdrukkelijk geregeld, maar zulks
belet niet dat de wil die hij uitdrukt in art. 30 Bijzondere Wet Arbitragehof, erin bestaat, om uit
snelheidsoverwegingen, de procedure voor de rechter a quo voort te zetten zodra de beslissing als
antwoord op de prejudiciële vraag ter kennis is gebracht.
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6. Mijns inziens is de voorziening, in de stand van de rechtspleging, niet-ontvankelijk.
7. De afstand die de eiseressen aan uw Hof hebben voorgelegd, moet dus worden aangenomen ingeval de voorziening niet-ontvankelijk verklaard wordt14.
Besluit: verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0269.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 31 januari 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eiseressen voeren een middel aan .
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 170, inzonderheid §2, en 173 van de Grondwet;
- de artikelen 17, §1, en 18, §1 van de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie (zowel in de oorspronkelijke versie van genoemd artikel 17, §1, als in de versie als gewijzigd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991);
- artikel 1 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1989 houdende machtiging aan de "Radio-Télévision belge de la Communauté française" om handelspubliciteit op te nemen in haar televisieprogramma's;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap
van 21 november 1989 tot vaststelling, voor het jaar 1989, van de nadere regels voor de
verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven
pers;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap
van 28 december 1990 tot vaststelling, voor het jaar 1990, van de nadere regels voor de
verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven
pers;
- de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van
24 december 1991 tot vaststelling, voor het jaar 1991, van de nadere regels voor de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;
- de artikelen 1, 2, 3 en 4 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 tot vaststelling van de nadere regels voor de verdeling van
de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest heeft vastgesteld dat artikel 17, §1, van de genoemde wet van 6 februari 1987 ten voordele van de geschreven pers, die zich heeft gegroepeerd in de vzw.
B.V.D.U., een bedrag heeft uitgetrokken op de ontvangsten uit de handelspubliciteit op
14 Zie Cass., 16 mei 1980 (A.C. 1979-80, 586); 31 jan. 2000, A.R. F.99.0116.F, nr. 82.
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radio en televisie; "dat niet wordt betwist dat de toelage aan de geschreven pers alleen
wordt berekend op de inkomsten uit handelspubliciteit en niet op die uit niet-commerciële
publiciteit en sponsoring"; dat een "aantal publicitaire spots niet onder de noemer sponsoring vallen" en dus ten onrechte onder sponsoring waren geboekt; "dat [die] verkeerde
boeking (...) alleen een fout ten aanzien van de [vzw. B.V.D.U.] kan uitmaken en haar
schade kan hebben toegebracht als (...) [de vzw. B.V.D.U.] inderdaad aanspraak kan maken op een financiële compensatie voor het verlies van inkomsten ten gevolge van het invoeren van handelspubliciteit op de televisie",
het bestreden arrest beslist dat de ten laste van verweerster gelegde heffingen "het karakter van een belasting hebben; dat overeenkomstig artikel 170 van de Grondwet die belasting bij wet of decreet had moeten worden vastgesteld; dat de wetgever evenwel de opdracht om de aangeslagenen te identificeren en de aanslagvoet, of zelfs de belastbare
grondslag, te bepalen aan de Executieve heeft overgedragen; dat het niet is uitgesloten dat
artikel 17 van de wet van 6 februari 1987 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt
in samenhang gelezen met artikel 170 ervan, doordat het de aangeslagenen van de forfaitaire tegemoetkoming ten voordele van de geschreven pers die bij gewone uitvoeringsbesluiten is vastgesteld, verschillend behandelt van de personen die onderworpen zijn aan de
belastingen waarvoor de wetgever alle wezenlijke elementen bepaalt",
om de redenen "dat de belasting een heffing uitmaakt die op grond van hun gezag door
de Staat, de provinciën of gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van de zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen, van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en van feitelijke verenigingen of gemeenschappen die op hun grondgebied
bestaan, of er belangen bezitten, om ze voor diensten van openbaar nut te bestemmen (...);
dat die kenmerken in dit geval zijn vervuld aangezien de heffing van ambtswege door de
Franse Gemeenschap wordt verricht op 'inkomsten uit handelspubliciteit' van de rechtspersoon [verweerster], om ze te bestemmen tot handhaving van de geschreven pers en dus
van de vrijheid van meningsuiting in het algemeen belang; dat [de vzw. B.V.D.U.] die
analyse van de haar opgelegde bijdrage betwist om reden dat de overheid in dit geval niet
zou optreden om uitgaven van de overheid te dekken maar enkel om de verdeling van de
geïnde fondsen te verzekeren, zonder evenwel daarover te beschikken, waardoor het de eigenschap van belasting verliest; dat het juist is dat een heffing met een bijzondere bestemming geen belasting is indien de overheid alleen tussenkomt voor de verdeling van de geïnde fondsen, zonder evenwel daarover te beschikken (...); dat de juridische aard van de
heffing in de regel evenwel niet wordt beïnvloed door de bestemming van de middelen die
het aan de overheid verschaft, noch door de aangevoerde reden om de belasting in te voeren (...); dat de omstandigheid dat de heffing, zoals te dezen, bestemd is voor een budgettair fonds voor de verwezenlijking van doelstellingen die bij de oprichting van dat fonds
zijn beschreven, in ieder geval niet volstaat om aan die heffing het karakter van belasting
te ontzeggen (...); dat de Franse Gemeenschap in dit geval niet als een gewone rekenplichtige optreedt de fondsen die zijn voorafgenomen op de middelen van [verweerster] aangezien die fondsen op haar budget (oorspronkelijk op het budget van de diensten van de Eerste Minister) zijn ingeschreven en haar Executieve, enerzijds, het gedeelte van de inkomsten uit handelspubliciteit bepaalt dat als forfaitaire compensatie naar de geschreven pers
gaat en, anderzijds, de criteria en modaliteiten van verdeling van die heffing voorschrijft;
dat de [vzw. B.V.D.U.], zoals hierboven uiteengezet is, tegen [verweerster] geen enkel
subjectief recht kan doen gelden op de betaling van de compensatie; dat alleen uit het feit
dat de Gemeenschap, nadat zij heeft beslist waartoe die fondsen zullen worden aangewend, haar beslissing uitvoert niet kan worden afgeleid dat zij niet over de fondsen beschikt die op haar budget zijn ingeschreven en dat zij dus geen belasting heeft geheven;
dat het aannemen van die stelling zou impliceren dat alle inkomsten van de Gemeenschap,
zodra zij hun bestemming krijgen, het karakter van belasting verliezen, wat natuurlijk ondenkbaar is; dat, ten overvloede, de litigieuze heffingen evenmin als bijdragen kunnen ge-
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kwalificeerd worden; dat een bijdrage de tegenprestatie is voor een dienst van de overheid
ten voordele van een afzonderlijke aangeslagenen (...); dat in dit geval de heffingen geen
rechtstreekse en geïndividualiseerde tegenprestatie vormen voor enige bijzondere dienst
van de Franse Gemeenschap ten voordele van [verweerster]; dat alleen de vergunning die
aan [verweerster] is gegeven om handelspubliciteit te voeren op televisie op het grondgebied van de Franse Gemeenschap niet kan worden beschouwd als een 'dienst' die de Gemeenschap verricht; dat die heffingen het inkomstenverlies willen compenseren dat de geschreven pers lijdt, tegemoetkoming die [verweerster] geen enkel voordeel oplevert (...);
dat bijdrage bovendien evenredig moet zijn met de prijs van de dienst die speciaal aan de
betaler wordt geleverd; dat er in dit geval geen enkele evenredigheid bestaat tussen de aan
[verweerster] opgelegde heffing en de kosten van de aan [verweerster] verleende vergunning om handels-publiciteit te voeren; dat daarentegen in zekere mate een dergelijke evenredigheid bestaat tussen de heffing die aan [verweerster] is opgelegd en het inkomstenverlies van de geschreven pers; dat die heffing bijgevolg, ook al moet worden aangenomen
dat de heffing op de inkomsten van [verweerster] de tegenprestatie vormt van het voordeel dat zij haalt uit de vergunning om handelspubliciteit op televisie te voeren, niet als
een bijdrage kan worden omschreven omdat zij niet evenredig is met het verleende voordeel".
Grieven
Artikel 17, §1 van de genoemde wet van 6 februari 1987 verleent aan de Executieve de
bevoegdheid om "de modaliteiten te bepalen volgens welke een gedeelte van de bruto-inkomsten uit de handelspubliciteit aan de geschreven pers kan worden toegekend als forfaitaire tegemoetkoming voor het verlies aan inkomsten ingevolge de invoering van handelspubliciteit op radio en televisie". De betalingen die krachtens die bepaling zijn gedaan een
retributie vormen die bij die wet is bepaald en die is vastgesteld krachtens die wet, en
geen belasting is in de zin van de artikelen 170 en 173 van de Grondwet. De retributie is
immers in wezen een bedrag dat de overheid van bepaalde aangeslagenen vordert als tegenprestatie hetzij voor een bijzondere prestatie die zij in hun persoonlijk voordeel heeft
verricht hetzij voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hen heeft toegekend. De
verhouding tussen het bedrag van de retributie en het belang van de gepresteerde dienst of
het verleende voordeel moet redelijk zijn, anders is de bijdrage geen retributie meer en
moet zij als een belasting worden beschouwd. De vergunning die genoemd besluit van 31
augustus 1989 aan verweerster verleent om handelspubliciteit te voeren vormt een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat de Executieve van de Franse Gemeenschap aan verweerster heeft toegekend. De "forfaitaire tegemoetkoming" als bepaald bij artikel 17, §1 van de
genoemde wet van 6 februari 1987 regelt het recht van de bevoegde Executieve om een
retributie te heffen voor het toekennen van dat rechtstreeks en bijzonder voordeel. De retributie wordt bepaald in functie van de bijkomende last die de bevoegde Executieve moet
dragen om aan de geschreven pers een tegemoetkoming toe te kennen voor het verlies van
inkomsten ten gevolge van het aan verweerster toegekende voordeel. Het arrest erkent
zelf dat er "een evenredigheid" bestaat "tussen de heffing die aan [verweerster] is opgelegd en het verlies dat de geschreven pers zal lijden", welk verlies door de retributie forfaitair vergoed moet worden. Het bestreden arrest, dat de heffing bepaald bij artikel 17, §1
van de genoemde wet van 6 februari 1987 (in haar oorspronkelijke versie en zoals zij
werd gewijzigd bij het genoemd decreet van 19 juli 1991) als tegenprestatie voor de vergunning om handelspubliciteit te voeren die bij artikel 1 van genoemd besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1989 is verleend, als een belasting
kenmerkt, miskent aldus het grondwettelijk onderscheid tussen een belasting ten voordele
van de Gemeenschap en een retributie (schending van de artikelen 170, §3, en 173 van de
Grondwet) en schendt de artikelen 17, §1, en 18, §1 van de genoemde wet van 6 februari
1987 en 1 van genoemd besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 1989 en de andere in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen.
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IV. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie opgeworpen grond van niet ontvankelijkheid: het cassatieberoep is niet ontvankelijk;
Overwegende dat het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing van het arrest om aan de heffing bepaald bij artikel 17, §1 van de wet van 6 februari 1987
betreffende de radiodistributie- en de teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, het karakter van een belasting te geven;
Dat de appèlrechters het Arbitragehof hebben gevraagd of dat artikel 17 al dan
niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in samenhang gelezen met
artikel 170 ervan; dat zij de grenzen van die prejudiciële vraag hebben bepaald
die enkel wordt gesteld in zoverre artikel 17 een belasting vaststelt;
Overwegende dat de appèlrechters, door te overwegen dat artikel 17 een belasting vaststelt, van die bepaling een definitieve uitlegging geven waarvan zij ingevolge artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek niet meer kunnen afwijken;
Overwegende dat het Hof het wettelijk karakter van die uitlegging moet toetsen;
Dat de grond van niet ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Het middel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat het geschil de toekenning betreft door
de Franse Gemeenschap van een gedeelte van de middelen voortkomend uit de
handelspubliciteit op radio en televisie aan de organen van de geschreven pers
die gegroepeerd zijn in de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers;
Overwegende dat artikel 17 , §1 van de wet van 6 februari 1987 , zoals het van
toepassing is op het geschil, bepaalt dat de Koning jaarlijks, bij in Ministerraad
overlegd besluit, de modaliteiten bepaalt volgens welke een gedeelte van de bruto-inkomsten voortkomend uit de handelspubliciteit aan de geschreven pers kan
worden toegekend als forfaitaire tegemoetkoming voor het verlies aan inkomsten
ingevolge de invoering van handelspubliciteit op radio en televisie;
Dat artikel 18, §1 van die wet bepaalt dat het deel van de inkomsten uit de handelspubliciteit bekomen bij toepassing van artikel 17, §1, wordt ingeschreven als
krediet ter tegemoetkoming van de Nederlandstalige, de Franstalige of de Duitstalige geschreven pers, op de begroting van de Diensten van de eerste Minister,
en wordt verdeeld volgens criteria en modaliteiten die vastgesteld worden bij in
Ministerraad overlegd koninklijk besluit;
Dat zowel uit de bewoordingen van die wetsbepalingen als uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 6 februari 1987 blijkt dat de wetgever door die
heffing in te richten, de geschreven pers in het algemeen belang heeft willen helpen om zo de daadwerkelijke uitoefening van de persvrijheid te verzekeren;
Overwegende dat de belasting een heffing is die op grond van hun gezag door
de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provinciën of gemeenten verricht
wordt op de middelen van de personen die op hun grondgebied wonen, of er belangen hebben, om ze voor de diensten van openbaar nut te bestemmen;
Overwegende dat het arrest erop wijst dat "de heffing van ambtswege door de
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Franse Gemeenschap wordt verricht op 'inkomsten voortkomend uit handelspubliciteit' van de rechtspersoon [verweerster], om de geschreven pers en dus de
vrijheid van meningsuiting in het algemeen belang te handhaven";
Dat het overweegt dat "de heffingen geen rechtstreekse en geïndividualiseerde
tegenprestatie vormen voor enige dienst van de Franse Gemeenschap ten voordele van [verweerster]; dat alleen de vergunning die aan [verweerster] is gegeven
om handelspubliciteit te voeren op televisie op het grondgebied van de Franse
Gemeenschap niet kan worden beschouwd als een 'dienst' die de Gemeenschap
verricht; dat die heffingen het inkomstenverlies willen compenseren dat de geschreven pers lijdt, welke tegemoetkoming [verweerster] geen enkel voordeel
oplevert";
Overwegende dat het arrest op grond van die overwegingen zonder schending
van de in het middel aangewezen wetsbepalingen, beslist dat de litigieuze heffingen, die geen vergoeding vormen van de aan verweerster verleende vergunning
om handelspubliciteit uit te zenden, het karakter van belasting hebben;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 180
1° KAMER - 20 maart 2003

1º BEWAARGEVING - BEWAARGEVING UIT NOODZAAK - BEOORDELING DOOR DE
BODEMRECHTER.
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER BEWAARGEVING UIT NOODZAAK.
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — ALLERLEI
- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - VERBREKING - INGRIJPEN VAN EEN EIGEN
JURIDISCHE OORZAAK - DOOR EEN FOUT VERGEMAKKELIJKTE DIEFSTAL.
1º en 2° Bewaargeving uit noodzaak impliceert dat de bewaargever de vrijheid om niet in
bewaring te geven en om een andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat
ontnemen van de vrijheid wordt door de bodemrechter in feite beoordeeld. (Art.
1949 B.W.)
3º Er is sprake van verbreking van het oorzakelijk verband, wanneer er tussen de fout en
de schade een eigen juridische oorzaak optreedt die onderstelt dat er een juridische
verantwoording bestaat buiten de fout; diefstal die ten gevolge van die fout kon
plaatsvinden, vormt geen onafhankelijke juridische verantwoording van de in aanmerking
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genomen fout1.
(INSTITUT MÉDICAL DES MUTUALITÉS SOCIALISTES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI A.S.B.L.
T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0572.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 juni 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert drie middelen aan: :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1916 en 1949 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de door de verweersters ingestelde vordering, die gegrond is op een tussen de partijen gesloten contract van bewaargeving uit noodzaak, in beginsel gegrond op de volgende gronden: A. D. werd op 4 december 1993 opgenomen in
het Tivoli-ziekenhuis, in dienst 8 B (gastro-enterologie) op kamer 842; op vrijdag 17 december 1993 onderging A. D. een chirurgische ingreep, na afloop waarvan zij werd opgenomen op de intensive care; het personeel van het ziekenhuis bracht de persoonlijke waardepapieren van de patiënte over naar dienst 9 B (chirurgie), op kamer 946, die niet op slot
kon worden gedaan en waar A. D. zou verblijven na haar ontslag uit de intensive care; terwijl zij in de operatiezaal of op de intensive care afdeling lag werd haar handtas die zich
met haar persoonlijke waardepapieren in kamer 946 bevond, gestolen; die handtas werd
op 20 december 1993 teruggevonden in de toiletten van het ziekenhuis; de identiteitskaart
en de sleutels van A. D. waren evenwel verdwenen en intussen was er ingebroken in haar
woning waar talrijke juwelen werden ontvreemd; de bewaargeving uit noodzaak veronderstelt dat de bewaargever de vrijheid om niet in bewaring te geven en om een andere bewaarnemer te kiezen ontnomen is; de in bovenvermelde bepaling gegeven opsomming
waarin onder meer sprake is van brand, instorting, plundering en schipbreuk is dus niet
beperkend; A. D. kon te dezen niet meer beschikken over kamer 842; zij lag achtereenvolgens in de operatiezaal en op de intensive care, buiten bewustzijn of haast buiten bewustzijn was zonder zich bovendien te kunnen bewegen; ten slotte was haar zoon op 17 en 18
december 1993 voor zijn beroep in het buitenland, zodat zij enkel kon rekenen op het personeel van het ziekenhuis om haar persoonlijke waardepapieren in bewaring te nemen en
ze over te brengen naar kamer 946; eiseres heeft noodzakelijkerwijze met die bewaarge1 Zie Cass., 13 april 1988 (A.C.1987-88, nr. 492) en concl. adv.-gen JANSSENS DE BISTHOVEn in Bull. en
Pas. 1998, I, 943; F. GLANSDORFF en C. DALCQ, "Les derniers avatars de la théorie de la rupture du
lien de causalité par l'intervention d'une cause juridique propre", R.C.J.B. 1989, p. 631-664; K.
FAES, "De theorie van het verbreken van het oorzakelijk verband door de tussenkomst van een
wettelijke of contractuele verplichting", T.P.R. 1993, p. 451.
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ving uit noodzaak ingestemd, aangezien haar personeel wel degelijk de waardepapieren
van A. D. naar kamer 946 heeft overgebracht.
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
(...)
1.3 Derde onderdeel
De feiten van de zaak, zoals ze in het bestreden arrest worden weergegeven en volgens
welke de eerste verweerster niet meer kon beschikken over kamer 842, achtereenvolgens
in de operatiezaal en op de intensive care lag, buiten bewustzijn of haast buiten bewustzijn zonder zich bovendien te kunnen bewegen, en haar zoon op 17 en 18 december 1993
voor zijn beroep in het buitenland was, zodat zij enkel op het personeel van het ziekenhuis
kon rekenen om haar persoonlijke waardepapieren in bewaring te nemen en ze over te
brengen naar kamer 946, overwegingen zijn op grond waarvan het arrest niet wettig kan
beslissen dat de bewaargeving, die in die omstandigheden door de eerste verweerster toegestaan was, een bewaargeving uit noodzaak was, zonder daarbij uitspraak te doen over
het door eiseres aangevoerde verweermiddel volgens hetwelk de eerste verweerster voordien alle tijd had om de passende maatregelen te treffen voor het behoud van haar persoonlijke waardepapieren; uit de in het bestreden arrest in aanmerking genomen feiten
blijkt niet dat de bewaargeving noodzakelijk was geworden ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis (schending van de artikelen 1916 en 1949 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1108, 1109, 1110, 1126, 1129, 1304 en 1927 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart de door de verweersters ingestelde vordering die gegrond
was op een contract van bewaargeving uit noodzaak, in beginsel gegrond op grond dat de
bewaarnemer volgens artikel 1927 van het Burgerlijk Wetboek aan de bewaring van de in
bewaring gegeven zaak dezelfde zorg moet besteden als hij aan de bewaring van zijn eigen zaken besteedt; dat de personeelsleden van eiseres hun persoonlijke waardepapieren
zeker niet zouden gebracht hebben naar een kamer waar op dat moment niemand verbleef
en die niet eens op slot kon; dat de op de bewaarnemer rustende verplichting tot teruggave
van de zaak een resultaatsverbintenis is; dat overmacht enkel het gevolg kan zijn van een
gebeurtenis die de menselijke wil niet kon voorzien of voorkomen; dat bijgevolg de bewaarnemer, om bevrijd te zijn, moet bewijzen dat de diefstal niet mogelijk was geworden
door zijn daad of schuld; dat de aangestelden van eiseres te dezen een kennelijke onvoorzichtigheid hebben begaan door de persoonlijke waardepapieren van A. D. naar een kamer
te brengen waar, zoals reeds gepreciseerd, op dat ogenblik niemand verbleef en die niet
eens op slot kon; dat eiseres wegens die onvoorzichtigheid van haar aangestelden niet kan
aanvoeren dat de diefstal overmacht oplevert.
Grieven
2.1 Eerste onderdeel
Eiseres betoogde in haar appèlconclusie uitdrukkelijk dat de persoonlijke waardepapieren van A. D., die zowel door haar als door haar zoon A. J. in haar kamer achtergelaten
waren, door het personeel van eiseres naar kamer 946 zijn gebracht; op geen enkel ogenblik vestigden A. D. of haar zoon J. [...] de aandacht van wie dan ook en zeker niet van
het verplegend personeel op het feit dat er waardepapieren konden zitten in de handtas
van A. D.; het valt te betreuren dat zij niet de moeite hebben gedaan om eiseres erop te
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wijzen dat de handtas geldswaardige papieren of andere waarden kon bevatten; het bestreden arrest heeft de vordering van de verweersters in beginsel gegrond verklaard zonder op
dat verweermiddel te hebben geantwoord; het arrest is dus niet regelmatig met redenen
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2.2 Tweede onderdeel
Daar eiseres noch door de eerste verweerster noch door haar zoon J. [...] op de hoogte
was gebracht van het feit dat er in haar handtas geldswaardige papieren of andere waarden
staken, is de bewaargeving uit noodzaak nietig omdat eiseres in dwaling verkeerde over
het bestaan van die geldswaardige papieren of andere waarden, over de identiteit van de
inhoud en over de zelfstandigheid van de in bewaring gegeven zaak; het bestreden arrest
heeft in die omstandigheden de door de verweersters ingestelde rechtsvordering in beginsel gegrond verklaard (schending van de artikelen 1108, 1109, 1110, 1126, 1129, 1304 en
1927 van het Burgerlijk Wetboek).
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146, 1147, 1151, 1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart de door de verweersters ingestelde vordering die gegrond was op
een contract van bewaargeving uit noodzaak in beginsel gegrond op grond dat eiseres ten
onrechte het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade betwist; dat de diefstal van
de handtas van A. D. alsook de diefstal in haar woning immers niet zouden gebeurd zijn
zonder de onvoorzichtigheid van de aangestelden van eiseres; dat die onvoorzichtigheid
bovendien die opeenvolgende diefstallen heeft vergemakkelijkt en zelfs in de hand heeft
gewerkt.
Grieven
De door derden in volle vrijheid verrichte handeling waarbij zij met behulp van de gestolen sleutels binnendrongen in de flat van verweerster en aldaar diefstallen pleegden, is
van dien aard dat het oorzakelijk verband tussen de fout die het personeel van eiseres had
begaan door de handtas van verweerster naar een kamer te brengen die niet op slot kon, en
de door verweerster geleden schade verbroken wordt. Dat oorzakelijk verband wordt immers aldus verbroken door een eigen juridische oorzaak die de geleden schade voldoende
verantwoordt. Het oorzakelijk verband wordt verbroken zowel wat betreft de contractuele
betrekkingen tussen eiseres, haar personeel en verweerster (schending van de artikelen
1146, 1147 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek) als wat betreft de aansprakelijkheid van
eiseres in haar hoedanigheid van aansteller van haar personeel (schending van de artikelen
1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
(...)
Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat, naar luid van artikel 1949 van het Burgerlijk Wetboek, bewaargeving uit noodzaak de bewaargeving is waartoe men wordt gedwongen
door enig ongeval, zoals brand, instorting, plundering, schipbreuk of een andere
onvoorziene gebeurtenis;
Dat zij veronderstelt dat de bewaargever de vrijheid om niet in bewaring te geven en om een andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat het ontnemen
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van die vrijheid door de bodemrechter in feite wordt beoordeeld;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat, terwijl de eerste verweerster na een
chirurgische ingreep in de intensive care lag, het personeel van eiseres haar
handtas naar een andere kamer bracht, waar zij gestolen werd;
Dat het arrest overweegt "dat zij achtereenvolgens in de operatiezaal en op de
intensive care lag, buiten bewustzijn of haast buiten bewustzijn was zonder zich
bovendien te kunnen bewegen; dat ten slotte haar zoon op 17 en 18 december
1993 voor zijn beroep in het buitenland was, [...], zodat zij alleen op het personeel [van eiseres] kon rekenen om haar persoonlijke waardepapieren in bewaring
te nemen en ze over te brengen naar kamer 946";
Dat het arrest met die vaststellingen en vermeldingen zijn beslissing dat de bewaargeving van de tas van verweerster een bewaargeving uit noodzaak is naar
recht verantwoordt;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest op de in het antwoord op het eerste middel weergegeven gronden vaststelt dat de onvoorziene gebeurtenis die een voorwaarde is
voor het bestaan van een bewaargeving uit noodzaak, zich heeft voorgedaan toen
de zoon van de eerste verweerster in het buitenland was en zij geopereerd werd
of op de intensive care lag, buiten bewustzijn of haast buiten bewustzijn;
Dat de appèlrechters, door feitelijke gegevens die in strijd zijn met die welke
eiseres in haar conclusie uiteenzette in aanmerking te nemen, hun beslissing regelmatig met redenen hebben omkleed;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de bewaargeving uit noodzaak nietig is omdat eiseres in dwaling verkeerde omtrent de aanwezigheid van
waardepapieren in de tas;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiseres heeft aangevoerd dat het contract van bewaargeving uit noodzaak nietig was wegens dwaling;
Dat het middel niet de schending aanvoert van bepalingen van openbare orde
of van dwingend recht en dus niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden
aangevoerd;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het derde middel
Overwegende dat er sprake is van verbreking van het oorzakelijk verband,
wanneer er tussen de fout en de schade een eigen juridische oorzaak optreedt;
Dat de eigen juridische oorzaak onderstelt dat er een juridische verantwoording bestaat buiten de fout;
Overwegende dat de in de woning van de eerste verweerster gepleegde diefstal
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geen onafhankelijke juridische verantwoording vormt van de in aanmerking genomen fout;
Overwegende dat het arrest, daar het beslist dat "de diefstal van de handtas
(van de eerste verweerster) alsook de diefstal in haar woning niet zouden gebeurd zijn zonder de onvoorzichtigheid van de aangestelden van (eiseres), zijn
beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 181
1° KAMER - 20 maart 2003

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 9 - KRUISEN VAN VOERTUIGEN - OVERTREDING VAN ARTIKEL
72.2 - ARTIKEL 9.3 - TOEPASSING.
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 72 - KRUISEN VAN VOERTUIGEN - OVERTREDING VAN
ARTIKEL 72.2 - ARTIKEL 9.3 - TOEPASSING.
1º en 2° De toepassing van art. 72.2 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk het verboden
is links van een doorlopende streep te rijden, sluit de toepassing niet uit van art. 9.3 van
voornoemd reglement, volgens hetwelk een tegenliggende bestuurder die de rijbaan
volgt zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven1.
(GENERALI BELGIUM N.V. e.a. T. N. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0585.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 9 sept. 1982, A.R. 2330, nr. 72 en 29 sept. 2000, A.R. C.97.0229.N, nr. 503.
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III. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 9.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
-artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat "zich op 16 september 1987 omstreeks 17 uur 35 te GrezDoiceau, Waversesteenweg ... een verkeersongeval voordeed tussen de Datsun Nissan,
bestuurd door de heer L. N. die daarbij het leven verloor, en een uit de tegenovergestelde
richting komende vrachtwagen van het merk DAF die bestuurd werd door de heer V.; dat
ten gevolge van de eerste aanrijding de Datsun Nissan rondtolde en een tweede botsing
veroorzaakte met de Fiat 127 die bestuurd werd door de heer L. die achter de vrachtwagen
reed; dat de heer L. alsook de ouders van L. N., de heer F. N. en mevr. H. F. die in de
Datsun zaten, gewond raakten"; "dat het eerste ongeval alleen maar kon gebeuren midden
op de weg vlakbij de doorlopende witte streep die beide weghelften scheidt; dat volgens
de getuige Servais, de vrachtwagen 'over de witte streep reed', maar dat, indien L. N. zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van zijn rijstrook gebleven was, het ongeval zich niet
zou hebben voorgedaan"; dat de voorsteun van de vrachtwagen die bevestigd was aan een
verlengbare arm, de normale omtrek van de vrachtwagen te buiten ging, daar de arm uit
zijn huls stak; "dat, toen de bestuurder V. ' over de witte streep reed', de voorsteun een
heel eind buiten de omtrek stak en dus over de rijstrook van de bestuurder N. reikte, die
verrast werd door dat uitsteeksel waarvan hij de aanwezigheid niet kon voorzien"; dat de
wagen van L. N. tegen de voorsteun is gebotst; "dat, indien de bestuurder van de vrachtwagen normaal binnen zijn rijstrook gebleven was, zonder de doorlopende witte streep te
overschrijden, waardoor hij artikel 72.2 van het Wegverkeersreglement overtrad, het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, zoals het gebeurd is" , veroordeelt het bestreden
arrest de eerste eiseres in haar hoedanigheid van W.A.M.-verzekeraar van de heer V., en
de tweede eiseres, in haar hoedanigheid van opdrachtgeefster van de heer V., haar aangestelde, tot vergoeding van de algehele schade die de gedingvoerende partijen N. (verweerders sub 1 tot 6) hebben geleden ten gevolge van het overlijden van L. N., wijst de vordering, die de tweede eiseres in haar hoedanigheid van eigenares van de beschadigde vrachtwagen tegen verweerster sub 7, W.A.M.-verzekeraar van L. N., had ingesteld, volledig af,
en veroordeelt het beide eiseressen in de kosten van beide instanties, op grond dat L. N.
"het recht had zijn (verkeers)strook over de gehele breedte te gebruiken" en "dat alleen de
fout van de bestuurder van de vrachtwagen bewezen is en in oorzakelijk verband staat met
de schade van de gedingvoerende partijen N. en L.".
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
In hun appèlconclusie voor het hof van beroep voerden de eiseressen aan dat, "zelfs als
de vrachtwagen over de witte streep had gereden (...), het ongeval zich dan nog enkel kon
voordoen indien de Datsun Nissan zelf op het linkergedeelte van zijn rijstrook reed met de
linkerflank ter hoogte van de centrale as van de weg; (...) dat uit de door de deskundige
Paduart in aanmerking genomen gegevens blijkt dat de wagen niet bij de rechterrand van
zijn verkeersstrook reed en dat er hoe dan ook geen enkele reden is om een verkeersfout
aan de zijde van de bestuurder van de wagen uit te sluiten"; "dat de door de getuige gebruikte term 'over de witte streep reed' aantoont dat de vrachtwagen niet ver voorbij de
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witte streep reed, zoals de deskundige Paduart gezegd heeft; dat zulks aannemelijk maakt
dat de Datsun op het linkergedeelte van zijn rijstrook reed"; dat het ongeval zich niet zou
hebben voorgedaan indien de wagen zich niet naar links had begeven in de bocht; "dat de
bestuurder van de Datsun Nissan, indien hij normaal op het rechtergedeelte van zijn verkeersstrook gereden had (zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan), links een
doorgang van 1,40 meter zou hebben gelaten (door op 0,50 meter van de rechterrand te
blijven) waardoor beide voertuigen, de vrachtwagen en de wagen, elkaar hadden kunnen
kruisen zonder dat er zich een ongeval zou hebben voorgedaan".
Het bestreden arrest stelt vast "dat het eerste ongeval alleen maar kon gebeuren midden
op de weg, vlakbij de witte streep die beide weghelften scheidt"; het beslist niettemin dat
L. N. geen fout heeft begaan die aan de oorsprong lag van het ongeval zonder daarbij te
antwoorden op het bovenvermelde middel uit de conclusie waarin de eiseressen betoogden dat het ongeval hoe dan ook te wijten was aan de fout van L. N. die niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan gebleven was; het bestreden arrest is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
1.2 Tweede onderdeel
Artikel 9.3 van het Wegverkeersreglement luidt als volgt: "elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op
pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F 13 en F 15 op te volgen", dat zijn
de verkeersborden die pijlen op de rijbaan aankondigen en de keuze van een rijstrook of
rijrichting voorschrijven; die uitzonderingen op de verplichting om zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan te blijven zijn niet van toepassing op de feiten van de zaak
zoals zij blijken uit de vaststellingen van het bestreden arrest; derhalve was de bestuurder
van de wagen, L. N., verplicht zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven en beging hij een fout door dat niet te doen, ook al overschreed zijn voertuig de voor
de tegenliggers bestemde rijstrook niet; zo het arrest betekent dat L. N., ook al bleef hij
niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan, niettemin geen schuld trof, aangezien "hij het recht had zijn (verkeers)strook over de gehele breedte te gebruiken", schendt
het bestreden arrest de artikelen 9.3 van het Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij de uitspraak over de vordering van de verweerders sub 1, 2, 4 en 6, die strekt tot
vergoeding van de materiële schade, die hun rechtsvoorganger, mevrouw V., weduwe van
L. N., geleden heeft wegens diens overlijden aan de gevolgen van het ongeval, stelt het
bestreden arrest die schade vast op de bedragen van 1.645.036 BEF voor het tijdvak van
het overlijden van het slachtoffer tot zijn vermoedelijke pensioenleeftijd en van 1.466.609
BEF voor het daaropvolgende tijdvak tot het overlijden van mevrouw V., en veroordeelt
het de eiseressen om die bedragen in hoofdsom aan de verweerders sub 1, 2, 4 en 6 te betalen op grond "dat het deel voor het persoonlijk onderhoud (van het slachtoffer) kan worden vastgesteld op 30 pct."
Grieven
In hun tweede aanvullende conclusie betoogden de eiseressen "dat zij van oordeel zijn
(...) dat het inkomstengedeelte dat bestemd is voor het persoonlijk onderhoud van het
slachtoffer moet worden vastgesteld op 40 pct., gelet op de leeftijd van het slachtoffer en
gelet op het feit dat hij geen kinderen ten laste heeft"; het bestreden arrest antwoordt niet
op dat middel en is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed.
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IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Tweede onderdeel
Over de door de zevende verweerster tegen het middel aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkheid volgens welke het middel geen belang heeft :
Overwegende dat het arrest, in strijd met wat verweerster betoogt, niet vaststelt
dat L. N. "naar behoren op het rechtergedeelte van zijn rijstrook reed", doch beslist"dat uit [de] verklaring (van de getuige Servais) duidelijk blijkt dat L. N. normaal binnen zijn rijstrook reed";
Overwegende dat die overweging geen grond oplevert die te onderscheiden is
van die welke door het middel wordt bekritiseerd;
Dat bijgevolg het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid onlosmakelijk verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Het middel
Overwegende dat de toepassing van artikel 72.2 van het Wegverkeersreglement niet uitsluit dat, krachtens artikel 9.3 van dat reglement, elke bestuurder die
in tegenovergestelde richting rijdt op de rijbaan zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven;
Overwegende dat het arrest op het verweermiddel van de eiseressen volgens
hetwelk L. N. niet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan gebleven is
bij het kruisen, antwoordt met de overweging dat L. N., ook al bleef hij niet zo
dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan, niettemin geen schuld trof, aangezien "hij het recht had zijn (verkeers)strook over de gehele breedte te gebruiken";
Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Overwegende dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige grieven
die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat alleen de fout van de
bestuurder van de vrachtwagen bewezen is en in oorzakelijk verband staat met
de schade, en in zoverre het uitspraak doet over de schade en de kosten;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
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20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick, Bützler en Mahieu.

Nr. 182
1° KAMER - 20 maart 2003

ADVOCAAT - ARTIKEL 2276BIS, §1 B.W. - BEËINDIGING VAN DE TAAK - TAAK VAN DE
ADVOCAAT - BEGRIP.
De advocaten zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer
verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun
taak; de taak van de advocaat eindigt onder meer wanneer zijn cliënt op ondubbelzinnige
wijze een einde maakt aan zijn lastgeving1. (Art. 2276bis, §1 B.W.)
(L. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0065.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 30 oktober 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Claude Parmentier 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 2260, 2261 en 2267bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijzigt het beroepen vonnis en "zegt voor recht dat de oorspronkelijke vordering" die de eerste verweerder en zijn rechtverkrijgenden bij dagvaarding van
30 november 1992 hebben ingesteld "niet verjaard is" en beslist bijgevolg, 1° dat de
rechtsvordering van de eerste tegen de tweede verweerder ontvankelijk maar niet gegrond
is en 2° eiser veroordeelt om aan de eerste verweerder een frank ten provisionele titel te
betalen en aan de tweede verweerder de geding- en appèlkosten, op grond dat "[de tweede
verweerder] het beroepen vonnis verwijt te hebben geoordeeld dat de oorspronkelijke
1 Het O.M. was van oordeel dat de parlementaire voorbereiding van W. 8 aug. 1985 (Gedr. St.
Senaat 1984-1985, nr. 83611, p. 3) waarin een aantal voorbeelden worden opgesomd, onder meer
dat van de teruggave van het dossier aan de cliënt, toelaat een onderscheid te maken tussen het
einde van de lastgeving van vertegenwoordiging van de advocaat en het einde van de taak van
advocaat, dat een ruimer begrip is waarin de uitvoering van materiële handelingen vervat is, zoals
de teruggave van de dossiers aan de cliënt wanneer de overeenkomst eindigt.
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rechtsvordering van de litisconsorten S., die bij dagvaarding van 30 november 1992 was
ingesteld, verjaard was omdat zij was ingesteld meer dan vijf jaar nadat [eiser] van zijn
taak was ontlast, terwijl de laatste handeling van zijn taak op 21 december 1987 was verricht toen eiser de dossierstukken ter beschikking van zijn cliënten heeft gehouden opdat
zij ze zouden kunnen meenemen", dat "[de tweede verweerder] en de litisconsorten S.
aanvoeren dat de verjaringstermijn is beginnen lopen vanaf het ogenblik dat [eiser] hen
het dossier zou hebben teruggegeven, terwijl [eiser] meent dat die termijn is beginnen te
lopen toen zijn cliënten hem bij brief van 25 mei 1987 van zijn taak hebben ontlast; dat de
rechtsleer aan de hand van de parlementaire voorbereiding van mening is dat de wetgever
het aan de rechtbanken heeft overgelaten het begrip 'beëindigen van hun taak' geval per
geval te beoordelen, bijvoorbeeld bij het overlijden van de advocaat, wanneer de cliënt het
dossier terugneemt, bij de afgifte van het dossier aan de cliënt, bij het afsluiten van de
rechtspleging door een eindvonnis of -arrest [Daniël Sterckx, ...]; dat de voornoemde auteur verder schrijft dat de taak meestal zal zijn beëindigd wanneer de laatste vereiste handeling is verricht; dat men in dit geval te maken heeft met een geval waarin de taak voortijdig wordt beëindigd door de litisconsorten S. die in de brief van 25 mei 1987 van L. S.
duidelijk hun beslissing hebben verwoord: 'ik ontlast u dus van de hele zaak en verzoek u
mij al mijn dossiers terug te zenden'; dat [de tweede verweerder] terecht betoogt dat het
einde van de lastgeving niet mag worden verward met het einde van de taak; dat de taak
van de advocaat ruimer is dan de lastgeving die hem is verleend om de procedures voor
rekening van zijn cliënt te voeren, dat die taak alle noodzakelijke materiële handelingen
omvat voor de uitvoering ervan, inclusief de afgifte van het dossier na afloop van de overeenkomst en het bewaren van de stukken gedurende vijf jaar; dat [...] L. S. de stukken van
zijn dossier terugwilde en dat dit wel degelijk de laatste handeling was die hij uitdrukkelijk vroeg in zijn brief tot beëindiging van de overeenkomst; dat het beëindigen van de
taak niet samenvalt met het tijdstip waarop de contractuele betrekkingen worden beëindigd en dat het onverwijld teruggeven aan de cliënt van de stukken van zijn dossier door
de ontlaste advocaat wel degelijk de laatste stap van zijn taak is; dat het inderdaad een beroepsplicht is die in het huishoudelijk reglement van de Orde is vastgelegd en die verantwoord wordt door de het feit dat het voor de cliënt noodzakelijk is om bij een voortijdige
beëindiging, zo snel mogelijk zijn eigen verweer te kunnen voeren of dat verweer aan een
andere raadsman te kunnen toevertrouwen; dat overigens moet worden opgemerkt dat de
onmiddellijke afgifte van het dossier uitermate belangrijk is om, wanneer verschillende
raadslieden elkaar opvolgen, de lopende procedures efficiënt te kunnen voortzetten (artikel 4 van het reglement van de Nationale orde van advocaten van 12 oktober 1989); dat
het weinig belang heeft dat de opvolgende advocaat de noodzakelijke dringende stappen
kan ondernemen om de belangen van de cliënt te vrijwaren, aangezien de Orde de verplichting oplegt de voorganger onverwijld te verwittigen, wat betekent dat niettegenstaande beslissing tot eenzijdige beëindiging van de cliënt, nog betrekkingen blijven bestaan
tussen de cliënt en de voorganger zolang diens honorarium niet is betaald of het hele dossier niet is teruggegeven; dat verder moet worden vastgesteld dat het onderzoek naar de
beroepsaansprakelijkheid van de advocaat doorgaans zal gebeuren aan de hand van de
stukken van het dossier, inclusief de officiële briefwisseling, en dat het normaal lijkt dat
de verjaring van de rechtsvordering pas begint te lopen vanaf de dag waarop de cliënt alle
noodzakelijke elementen heeft gekregen om te beslissen of hij een aansprakelijkheidsvordering instelt; dat een andere redenering tot gevolg zou hebben dat de door de wetgever
bepaalde verjaringstermijn van vijf jaar ingekort wordt; dat toestaan dat een advocaat zijn
dossier te laat teruggeeft betekent dat hij eenzijdig de bezinningstijd mag inkorten die de
wetgever aan de cliënt heeft verleend om in rechte op te treden; dat het voor de cliënt
overduidelijk is dat zijn betrekkingen met de advocaat blijven bestaan zolang zijn dossier
niet is teruggegeven of zolang het saldo van het honorarium niet is aangezuiverd; dat het
einde van de lastgeving om op te treden niet uitsluit dat de rechten en plichten van de ene
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partij jegens de andere met betrekking tot de wijze waarop de tussen hen gesloten overeenkomst moet eindigen nog enige tijd blijven bestaan; dat in de parlementaire voorbereiding terecht het ophalen of de afgifte van het dossier als nuttig eindpunt van de taak wordt
beschouwd; dat het in de beroepspraktijk overigens als normaal wordt beschouwd dat de
kosten van het sorteren en versturen van het dossier aan de cliënt worden aangerekend;
dat de teruggave van het dossier niet het gevolg is van de beëindiging maar de laatste handeling die van de advocaat wordt verlangd bij de uitoefening van zijn taak, ongeacht of
het gaat om een eenzijdige beëindiging door de cliënt of om de normale beëindiging van
de lastgeving of van de huur van diensten; dat die redenering trouwens de rechtszekerheid
vrijwaart in zoverre het beëindigen van de contractuele betrekkingen zowel mondeling als
schriftelijk kan gebeuren, waardoor de begunstigde van de aansprakelijkheidsvordering
moeilijk het juiste tijdstip kan kennen waarop de advocaat op ondubbelzinnige wijze kon
weten dat zijn cliënt een einde maakte aan hun betrekkingen; dat dus moet worden beschouwd dat tot de taak van de advocaat behoort prestaties van hun diensten, zoals de
voorafgaande raadplegingen en de pleidooien, de lastgeving om in naam van de cliënt op
te treden en de fase van beëindiging van die opdracht, door eenzijdige wilsuiting of door
het normale eindpunt van de te verrichten werkzaamheden, die uit verschillende fasen bestaat zoals met name de eindafrekening van het honorarium, het verzoek tot betaling ervan, het sorteren en de afgifte van het dossier aan de cliënt of aan een andere raadsman;
dat de oorspronkelijke vordering die op 30 november 1992 is ingesteld dus niet verjaard
is; dat de verjaringstermijn van de beroepsaansprakelijkheidsvordering tegen [eiser] pas
op 22 december 1987 is beginnen te lopen, dat wil zeggen bij de ontvangst van de brief
waarin hij het dossier ter beschikking houdt van de litisconsorten S.", en tenslotte dat "de
aanvullende oorspronkelijke aansprakelijkheidsvordering die tegen [de tweede verweerder] is ingesteld om de voorgaande redenen ontvankelijk maar niet gegrond is".
Grieven
Ingevolge artikel 2276bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, is de rechtsvordering die de
beroepsaansprakelijkheid van een advocaat in het gedrang wil brengen verjaard als zij niet
uiterlijk vijf jaar na het beëindigen van zijn taak is ingesteld.
De bepaling van het begrip beëindiging van de taak van de advocaat hangt af van de
omstandigheden van het einde van de betrekkingen tussen de advocaat en zijn cliënt, met
dien verstande dat het Hof van Cassatie nagaat of de bodemrechter, uit de omstandigheden die hij vaststelt, wettig heeft kunnen afleiden of de taak van de advocaat (al dan niet)
beëindigd is, zonder dat wettelijk begrip te miskennen.
In sommige gevallen, maar niet in alle, kan het beëindigen van de taak van de advocaat
samenvallen met het ogenblik waarop hij aan zijn cliënt de stukken van zijn dossier teruggeeft.
Dat kan het geval zijn wanneer de advocaat de hem toevertrouwde taak heeft uitgevoerd zonder dat intussen die taak hem door enig feit of enige handeling voortijdig is ontnomen.
Wanneer de cliënt daarentegen ondubbelzinnig te kennen geeft dat hij een einde maakt
aan de taak die hij aan zijn advocaat had toevertrouwd, dan valt de beëindiging van de
taak van die advocaat samen met de dag waarop hij van die beslissing heeft kunnen kennisnemen, en begint de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering die tegen hem kan
worden ingesteld vanaf de dag nadien te lopen.
In dezelfde onderstelling valt het ingaan van de verjaring niet samen met dag waarop de
cliënt, na zijn beslissing, de stukken van het dossier ontvangt of kan ophalen dat hij krachtens die beslissing aan zijn advocaat heeft onttrokken.
De afgifte van de stukken van de cliënt is in dat geval het noodzakelijk gevolg van het
beëindigen van de taak van zijn advocaat.
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Meer bepaald gelet op die laatste onderstelling kan overigens niet worden betoogd dat
de teruggave van de stukken aan de cliënt altijd het einde betekent van de taak van de advocaat, op grond dat diens aansprakelijkheid alleen op grond van die stukken kan worden
beoordeeld;
Die stelling, volgens welke de beëindiging van de taak van de advocaat steeds samenvalt met de teruggave van de stukken aan zijn cliënt, wordt uitdrukkelijk tegengesproken
door de bewoordingen van artikel 2276bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, die de advocaat verplicht die - niet anders omschreven - stukken gedurende vijf jaar bij te houden,
eveneens te berekenen vanaf het beëindigen van zijn taak.
In de onderstelling dat die stelling niet formeel wordt tegengesproken door de bewoordingen van artikel 2276bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek, blijft zij doelloos met betrekking tot het onderscheid dat uit die bepalingen kan worden afgeleid.
De stukken van de procedure die de advocaat wettig moet bijhouden mogen immers
niet worden verward met de overtuigingsstukken die de advocaat aan zijn cliënt moet teruggeven zodra zijn taak eindigt.
Wanneer de litigieuze taak een gerechtelijke procedure betreft zijn de stukken die, in
voorkomend geval, de beoordeling van de aansprakelijkheid van de advocaat kunnen belichten, in hoofdzaak procedurestukken (vonnissen, dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies, enz) en de briefwisseling uit het dossier; de advocaat moet die stukken echter bewaren gedurende vijf jaar te berekenen vanaf het beëindigen van zijn taak, zodat die bij
onderstelling niet kan samenvallen met de teruggave van die stukken aan de cliënt.
Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de verjaring van
de aansprakelijkheidsvordering van de eerste verweerder en zijn rechtverkrijgenden pas
op 22 december 1987 was beginnen te lopen, te weten de dag van de ontvangst van de
brief waarin eiser het dossier te hunner beschikking hield, hoewel het arrest had vastgesteld dat de betrokkenen duidelijk hun beslissing hadden uitgedrukt dat zij de taak die zij
aan eiser hadden toevertrouwd bij brief van 25 mei 1987 voortijdig wilden beëindigen, artikel 2276bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek schendt en, voor zoveel nodig, de artikelen
2260 en 2261 van hetzelfde wetboek in zoverre die bepalingen de tijdberekening regelen
van alle verjaringen die in het Burgerlijk Wetboek zijn bepaald;
Die onwettigheid strekt zich ook uit tot de beslissing waarbij het bestreden arrest, op
grond van dezelfde redenen, afwijzend beschikt op de rechtsvordering tegen de tweede
verweerder, die van de eerste verweerder en zijn rechtverkrijgenden de opdracht heeft gekregen om tegen eiser een aansprakelijkheidsvordering in te stellen.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de tweede verweerder tegen het middel opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid: het middel komt op tegen een feitelijke reden;
Overwegende dat het beëindigen van de taak als bedoeld in artikel 2276bis, §1
van het Burgerlijk Wetboek een wettelijk begrip is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat naar luid van artikel 2276bis, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, de advocaten ontlast zijn van hun beroepsaansprakelijkheid en niet
meer verantwoordelijk zijn voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun taak;
Dat de taak van een advocaat onder meer eindigt wanneer zijn cliënt op ondubbelzinnige wijze een einde maakt aan zijn lastgeving;
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Overwegende dat het arrest met verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten
door de eerste rechter, vaststelt dat de rechtsvoorgangers van de eerste verweerder op 25 mei 1987 een brief met de volgende zin naar eiser, hun raadsman, hebben gestuurd: "Ik ontlast u van de hele zaak en mij al mijn dossiers terug te zenden";
Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat de verjaring van de aansprakelijkheidsvordering tegen eiser pas is beginnen te lopen vanaf de ontvangst van
de brief van 21 december 1987 waarin eiser zijn cliënten verzocht hun dossier in
zijn kantoor te komen ophalen, voornoemd artikel 2276bis schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing van het arrest over de
verjaring leidt tot vernietiging van de beslissing van het arrest om de rechtsvordering tegen de tweede verweerder niet gegrond te verklaren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie1 van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 183
1° KAMER - 20 maart 2003

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — BESLISSING UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP BEVESTIGING VAN DE AANWIJZING VAN EEN DESKUNDIGE - UITBREIDING VAN DE OPDRACHT EINDBESLISSING - BEGRIP.
De beslissing van het arrest dat de deskundigenopdracht bevestigt die de eerste rechter
heeft bevolen en ze uitbreidt zonder uitspraak te doen over de aard van de door de
partijen aangegane verbintenissen waarover een geschil was opgeworpen, is geen
eindbeslissing. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)
(S. T. ENTREPRISES DE TOITURE D.I.M. N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0309.F)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 10 januari 2002 door het
Hof van Beroep te Brussel 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
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1137, 1147, 1148, 1156 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep heeft overwogen
"Dat de deskundige Doms zijn opdracht niet heeft uitgevoerd door enkel aan de partij
die hem had aangesteld een afgewerkt verslag mede te delen zonder dat om de opmerkingen van de andere partij is gevraagd, waarbij dat verslag bovendien in een andere taal dan
die van de rechtspleging is opgesteld;
Dat de eerste rechter dus terecht heeft geoordeeld zijn overtuiging niet te kunnen steunen op dat verslag waarvan het besluit niet de vereiste waarborgen inzake objectiviteit en
onpartijdigheid biedt;
Dat de beschrijving en de foto's van de plaatsen door de deskundige D OMS, toch in aanmerking kunnen worden genomen ter verduidelijking van de materiële omstandigheden
van de onderzochte toestand",
En beslist vervolgens :
"dat uit die beschrijvingen en clichés volgt dat de insijpelingen telkens opnieuw optraden, zonder dat zij op het eerste gezicht aan een fout van (verweerster) kunnen worden
toegeschreven;
dat uit de bovenvermelde motieven blijkt dat de door de eerste rechter bevolen onderzoeksopdracht opportuun is omdat aldus de oorsprong van de vastgestelde insijpelingen
zou moeten kunnen worden achterhaald en ook het eventueel verband met de aan (verweerster) toevertrouwde werken of met de wijze waarop die werden uitgevoerd, en de
eventuele schade van (eiser)".
Grieven
1. Eiser voerde in zijn appèlconclusie met name aan :
Met betrekking tot de resultaatsverbintenis van (verweerster) :
dat in nog meer bijkomende orde en zo het hof van beroep onverwacht toch de stelling
van (verweerster) zou bijtreden en oordelen dat het verslag van de deskundige Doms 'nietig' is, quod non, toch het volgende moet worden overwogen;
dat hoewel in beginsel de opdracht van de aannemer die erin bestaat het overeengekomen werk degelijk uit te voeren, een inspanningsverbintenis is, rechtsleer en rechtspraak
het erover eens zijn dat de aannemers die een bepaald werk moeten uitvoeren dat weinig
onzekerheden inhoudt, tot een resultaatsverbintenis zijn gehouden;
dat de rechtspraak aldus van oordeel was dat aannemers die gespecialiseerd zijn in het
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waterdicht maken van kelders, zwembaden en daken tot een resultaatsverbintenis zijn gehouden;
dat de schuldeiser in een resultaatsverbintenis, op het vlak van de bewijsvoering zich
ertoe kan beperken het bestaan van de verbintenis en het feit dat het beloofde resultaat
niet is bereikt, aan te tonen; dat dan wordt verondersteld dat degene die tot de resultaatsverbintenis is gehouden een fout heeft begaan en dat hij alleen door het bewijs van een
vreemde oorzaak (overmacht, onoverkomelijke dwaling) aan die verbintenis kan ontkomen;
dat (eiser) in dit geval een beroep op (verweerster) heeft gedaan om het probleem van
vochtinsijpeling in de living op te lossen;
dat (verweerster) (eiser) heeft aangeraden de hele achterzijde van het dak te vervangen;
dat (verweerster) een resultaatsverbintenis heeft aangegaan jegens (eiser) die hem verplicht de regels van het vak te volgen, de wegens de aard en de bestemming van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, met andere woorden een waterdichte
dakbedekking aan te brengen;
dat het beloofde resultaat waarop (eiser) recht had door (verweerster) niet is bereikt; dat
(verweerster) bezwaarlijk het tegendeel kan beweren als men weet dat:
1. (eiser) begin april 1993, twee maanden na het einde van de werken, vaststelt dat er
bij regen nog steeds water in de living binnensijpelt;
2. (eiser) op 7 april 1993 het volgende (aan verweerster) schrijft die dat helemaal niet
betwist; 'het dak van de living werd enkel vernieuwd om de insijpeling van water tegen te
gaan, dat probleem was u bekend. U had daar reeds vroeger aan gewerkt en na onderzoek
van het probleem raadde u een drastische ingreep aan [...]: de vernieuwing van het dak. Ik
voeg daaraan toe dat er nog stof, stukken bladeren, enz. langs de plinten vallen, wat aantoont dat er wind binnendringt en dat er dus evenmin sprake kan zijn van een betere thermische isolatie';
3. (verweerster) in de loop van een periode van twee jaar verschillende werkzaamheden
heeft uitgevoerd zonder dat het dak waterdicht werd;
4. (verweerster) op 1 februari 1995 aan de raadsman van (eiser) meldt dat zij een advies
vraagt aan het Wetenschappelijk en technisch bouwcentrum vraagt 'om een definitieve oplossing voor het probleem te vinden';
5. zij, eveneens op 1 februari 1995, instemt met een deskundigenonderzoek in onderling akkoord;
6. zij op 14 maart 1995 deelneemt aan een deskundigenvergadering en zich ertoe verbindt de door de deskundige voorgestelde werken uit te voeren;
7. (verweerster) op 3 april 1995 laat weten dat zij niet in staat is "om de voorgestelde
herstelling uit te voeren" en stelt dat een beroep moet worden gedaan op een derde;
8. (eiser) in september 1995 een beroep doet op de aannemer De Pau;
dat het feit dat het beloofde resultaat niet werd bereikt een fout van (verweerster) doet
veronderstellen;
dat (verweerster) geen vreemde oorzaak aantoont die haar zou ontslaan van haar contractuele aansprakelijkheid wegens wanuitvoering van haar resultaatsverbintenis;
dat de eerste rechter dus ten onrechte een gerechtsdeskundige heeft aangesteld met als
opdracht 'aan te geven of nog nuttige vaststellingen kunnen worden gedaan om een eventuele fout van verweerster vast te stellen' terwijl uit het voorgaande volgt dat de aansprakelijkheid van (verweerster) vaststaat ten aanzien van (eiser)".
Uit het voorgaande volgt dat het hof van beroep dat enkel overweegt "dat uit de plaats-
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beschrijving en de clichés blijkt dat de insijpeling blijven voortduren, zonder dat de oorsprong ervan, op het eerste gezicht aan een fout van (verweerster) kan worden toegeschreven", zodat een gerechtelijk deskundigenonderzoek noodzakelijk is, helemaal niet antwoordt op eisers omstandige conclusie ten betoge dat: (a) verweerster ten aanzien van eiser een resultaatsverbintenis had aangegaan, (b) het feit dat het beloofde resultaat niet
werd bereikt een fout van verweerster doet vermoeden en (c) verweersters aansprakelijkheid was aangetoond ten aanzien van eiser aangezien zij geen vreemde oorzaak aantoonde
die haar zou vrijstellen van haar contractuele aansprakelijkheid wegens wanuitvoering van
haar resultaatsverbintenis en althans niet duidelijk maakt waarom het eisers middel afwijst
en bijgevolg zijn beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel
149 van de gecoördineerde Grondwet).
2. Om te bepalen of een verbintenis een resultaats- dan wel een inspanningsverbintenis
is, moet naar de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen worden gekeken.
3. Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het bereiken van het resultaat,
tenzij hij aantoont dat er sprake is van overmacht, waarbij de rechter die oordeelt dat dit
bewijs niet is geleverd niet moet vaststellen dat de schuldenaar een fout heeft begaan.
In dit geval beperkt het hof van beroep zich evenwel ertoe te overwegen dat uit de
plaatsbeschrijving en de clichés van de deskundige Doms blijkt "dat de insijpelingen blijven voortduren, zonder dat de oorsprong ervan op het eerste gezicht aan een fout van (verweerster) kan worden toegeschreven", zodat een gerechtelijk deskundigenonderzoek dienaangaande noodzakelijk is, met name om vast te stellen in welke mate die insijpelingen te
wijten zijn aan de werken die verweerster heeft uitgevoerd en/of aan de wijze waarop ze
zijn uitgevoerd.
Het hof van beroep, in zoverre het aldus, impliciet, beslist dat verweersters verbintenis
een inspanningsverbintenis is, zonder de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te
onderzoeken of na te gaan, zoals vereist bij artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 1137, 1147, 1148,
1156 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het cassatieberoep is niet tegen een eindbeslissing gericht :
Overwegende dat het middel het arrest verwijt dat het beslist dat verweersters
verbintenis een inspanningsverbintenis is zonder de bedoeling van de partijen na
te gaan, terwijl eiser betoogde dat die verbintenis een resultaatsverbintenis was;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het onderzoek door de deskundige die
de eerste rechter heeft aangesteld "de respectieve rechten van verdediging van de
partijen niet schaadt aangezien zij, bij het debat ten gronde, aan de eerste rechter
alle middelen in rechte en in feite kunnen voorleggen die zij nuttig achten en 'de
opdracht van die deskundige uitbreidt' zodat de eerste rechter duidelijk en precies
kan worden ingelicht over de omstandigheden die hebben geleid tot het opstellen
van de bestekken inzake de door (verweerster) uitgevoerde werken";
Dat het arrest geen uitspraak doet over de aard van de door de partijen aangegane verbintenissen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF

Nr. 183 - 20.3.03

HOF VAN CASSATIE

691

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Mahieu.

Nr. 184
1° KAMER - 20 maart 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - ONTLENEN VAN DE GEBREKKIGE ZAAK BIJ AFWEZIGHEID VAN HAAR EIGENAAR - BEWAARDER
VAN DE ZAAK - BEGRIP.
Bewaarder van een zaak, in de zin van art. 1384, eerste lid B.W., is hij die voor eigen
rekening ervan gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht
van leiding en toezicht; zulks is niet het geval voor degene die de zaak bij afwezigheid
van haar eigenaar ontleent, ook al kon de ontlener van die zaak er de voorbije tien jaar
over beschikken en beperkt gebruik ervan maken1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
(P. e.a. T. P. e.a.)

Conclusie van de h. advocaat-generaal De Riemaecker (vertaling):
1. Het bestreden arrest heeft uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid en de
schadelijke gevolgen van een ongeval dat eiser is overkomen toen hij van een ladder
viel die verweerders eigendom was. Die val werd veroorzaakt doordat de stijl van de
ladder brak.
Eiser gebruikte al jarenlang de ladder om bij verweerder fruit te plukken. De opbrengst
werd onder hen verdeeld.
De hamvraag in het debat voor het hof van beroep betrof het begrip bewaring van de
gebrekkige zaak.
Het bestreden arrest oordeelde dat de zaak door een gebrek was aangetast die het
normale gebruik ervan in het gedrang bracht en besliste vervolgens dat verweerder, in
zijn hoedanigheid van bewaarder van de gebrekkige zaak, aansprakelijk was en dat
noch het beperkte gebruik dat eiser van de ladder maakte, noch het gedeeltelijk gebruik
ervan voor zijn eigen voordeel, een overgang van de bewaring ten gevolge hebben.
2. Het eerste onderdeel dat de schending van art. 149 G.W. aanvoert, houdt staande dat
het arrest niet heeft geantwoord op eisers middel waarin hij, bij regelmatig genomen
conclusie, aanvoerde dat verweerder in de “bijzondere omstandigheden van de zaak”
“bij afwezigheid van verweerder en op eigen initiatief” de ladder genomen had en dat
eiser op het ogenblik van het ongeval dus niet als bewaarder van de zaak kon worden
beschouwd.
Mijns inziens heeft het arrest dat middel beantwoord door daartegen de feitelijke
omstandigheid op te werpen “dat (verweerder) (eiser) een ladder ter beschikking stelde
voor de fruitpluk”.
Mijns inziens mist het onderdeel bijgevolg feitelijke grondslag.
1 Zie concl. O.M.
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3. In het tweede onderdeel komt de interessante vraag aan bod of het arrest naar recht
heeft kunnen beslissen, zonder art. 1384, eerste lid B.W. te schenden, dat de eigenaar
van een door een derde gebruikte zaak, het recht van toezicht, leiding en controle
behoudt ingeval die derde de zaak ontleent en gebruikt, ten dele voor zijn eigen
voordeel, zonder medeweten en in afwezigheid van de eigenaar.
In tegenstelling tot hetgeen verweerder in zijn memorie van antwoord staande houdt,
wijst het bestreden arrest, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter
betreffende het feitenrelaas, daadwerkelijk erop dat “(eiser)” op het ogenblik van het
ongeval “niet thuis is: hij is elders op vakantie met zijn echtgenote”.
4. Er is sprake van de algemene aansprakelijkheid voor de door zaken veroorzaakte
schade, in de zin van art. 1384 eerste lid B.W., wanneer men verplicht is de schade te
herstellen die iemand anders lijdt ten gevolge van een zaak die men onder zijn bewaring
heeft. Zodra het gebrek van de zaak, de daaruit voortvloeiende schade en de
hoedanigheid van bewaarder bewezen zijn, bestaat er een onweerlegbaar vermoeden
van aansprakelijkheid aan de zijde van de bewaarder.
Het begrip bewaring werd in de loop der jaren door uw rechtspraak verduidelijkt 2. Bewaring hoeft niet noodzakelijk samen te vallen met eigendom; volgens de huidige vaste
rechtspraak van uw Hof is de bewaarder van een zaak, in de zin van art. 1384 eerste lid,
B.W., “hij die van deze zaak voor zijn eigen rekening gebruik maakt, er het genot van
heeft of ze bewaart, met recht van toezicht, leiding en controle”3.
Volgens uw rechtspraak, beoordeelt de rechter op onaantastbare wijze in feite wie de
bewaarder van de zaak is in de zin van art. 1384, eerste lid, B.W. mits hij het begrip bewaarder van de zaak niet miskent4.
5. Voor zover ik weet, heeft uw Hof tot nu toe nog geen uitspraak moeten doen over het
geval waar een derde de zaak ontleent en ze gebruikt zonder medeweten en in
afwezigheid van de eigenaar.
De feitelijke omstandigheden van de zaken waarover uw Hof diende uitspraak te doen
i.v.m. het gebruik van een gebrekkige zaak door iemand anders dan haar eigenaar, betroffen een voorafgaande toestemming van de eigenaar5.
Ik heb evenwel een arrest van uw Hof, van 23 november 1979 6, opgemerkt, dat niet alleen betrekking heeft op een zaak waarin de feitelijke omstandigheden nauw aansluiten
bij die van onderhavige zaak, maar waaruit tevens een antwoord op de gestelde vraag
kan worden afgeleid en zulks op grond van een redenering a contrario.
De feiten van die zaak kunnen als volgt worden samengevat: iemand had, met de
toestemming van de eigenaar, diens ladder gebruikt om voor eigen rekening peren te
plukken op het erf van de eigenaar. De ladder die een gebrek vertoonde, brak waardoor
de persoon viel. Het hof van beroep had geoordeeld dat de eigenaar de bewaarder van
2 Raadpl. concl. proc.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH voor Cass., 27 nov. 1969 (Bull. en Pas. 1970, I,
277) en de aldaar vermelde verwijzingen, m.n. de arresten van 25 maart 1943 (ibid., 1943, I, 110);
22 okt. 1954 (ibid., 1955, I, 149); 6 feb. 1958 (ibid., 1958,I, 616); 27 juni 1958 (ibid., 1958, I,
1205); 15 mei 1959 (ibid., 1959,I, 939); 15 juni 1961 (ibid., 1961, I, 1126); 6 okt. 1961 (ibid., 1962,
I, 152); 16 dec. 1966 (ibid., 1967, I, 489) en 15 dec. 1967 (ibid., 1968, I, 515).
3 Cass. 18 april 1975 (A.C. 1975, 917); 23 nov. 1979 (ibid., 1980, nr. 196); 28 feb. 1980 (ibid., 197980, nr. 411); 26 juni 1980 (ibid., 1979-80, nr. 685); 11 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 27); 5 nov.
1981 (ibid., 1981-82, nr. 159) en concl. proc.-gen. DUMON in Bull. en Pas. 1982, I, 316; 11 okt.
1985, A.R. 4728, nr. 86; 29 okt. 1987, A.R. 7721-7818, nr. 124; 24 jan. 1991, A.R. 8802, nr. 276;
25 maart 1999, A.R. C.96.0404.N, nr. 183.
4 Cass., 25 maart 1999, o.c.
5 Cass., 18 april 1975, o.c. en door verweerder overgenomen in zijn memorie van antwoord; Cass.,
23 nov. 1979, o.c.; 28 feb. 1980, o.c. en 26 juni 1980, o.c.
6 Cass., 23 nov. 1979, o.c., nr. 196.

Nr. 184 - 20.3.03

HOF VAN CASSATIE

693

de zaak was.
Als antwoord op het tweede middel tot staving van de voorziening die aanvoerde dat
wanneer iemand voor eigen rekening gebruik maakt van een zaak, het feit dat hij er
slechts een door de eigenaar ervan beperkt gebruik mag van maken en er slechts dat
beperkt gebruikt van maakt, niet voldoende is om te beslissen dat hij niet de bewaarder
van de zaak zou zijn in de zin van art. 1384. B.W., oordeelde uw Hof dat “om te
beslissen dat de ontlener niet de ‘bedoelde macht van toezicht, leiding en controle’
bezat, het hof van beroep in feite rekening mag houden met de beperktheid van het
betoogde gebruik en met het verbod dit precieze gebruik te buiten te gaan”.
Uw Hof heeft dus beslist dat de rechter die rekening houdt met het beperkte gebruik
van de ladder, dat door de eigenaar is omschreven toen hij toestemming gaf om de ladder te gebruiken, zijn beslissing dat de eigenaar van de ladder de bewaarder ervan is,
naar recht verantwoordt7.
M.a.w., de omstandigheden m.b.t. de toestemming die de eigenaar aan een derde geeft
om de zaak te gebruiken, kunnen uitmaken of de eigenaar al dan niet zijn recht van
toezicht, leiding en controle over de ontleende zaak behoudt.
Als men vanaf dat arrest a contrario redeneert, komt men tot de slotsom dat indien de
eigenaar, op het ogenblik van de feiten, zelfs niet de gelegenheid heeft gehad het
gebruik van de zaak toe te staan en dat die zaak zonder zijn medeweten is gebruikt, hij
dan ook, op dat tijdstip niet in staat is zijn recht van toezicht, leiding en controle over
de zaak uit te oefenen.
Volgens de rechtsleer is het immers het gegeven van “toezicht en controle over de
zaak” dat doorslaggevend is in het begrip bewaring en dat daadwerkelijk ten grondslag
ligt aan de aansprakelijkheid voor de door zaken veroorzaakte schade: precies omdat
men recht heeft over de zaak, moet men toezicht erover houden, en beletten dat zij aan
iemand anders schade berokkent.
Het gegeven “gebruik van de zaak voor zijn eigen voordeel” daarentegen, beoogt enkel
het toezicht van de zaak die voor rekening van iemand anders wordt gebruikt, uit te
sluiten. In dat geval houdt iemand anders toezicht over de zaak, zodat zij juridisch onder zijn bewaring blijft en hij ervoor aansprakelijk is8.
Aldus wordt de aangestelde, met toepassing van dat beginsel, niet beschouwd als de bewaarder van de zaak die hij krachtens zijn functie gebruikt. Het recht van genot of van
behoud van de zaak, waarover hij in dat geval beschikt, wordt immers slechts voor rekening van de opdrachtgever gebruikt. De aangestelde, die misbruik maakt van zijn
functie, en daarentegen de zaak voor zijn eigen rekening gebruikt, kan in dat geval gelijkgesteld worden met de dief die beschouwd wordt als een bewaarder, die de zaak
voor zijn eigen rekening gebruikt9.
Ten slotte moet men zich, zoals de eisers treffend erop wijzen, plaatsen op het tijdstip
waarop de gebrekkige zaak een derde schade berokkent om uit te maken wie, op dat
tijdstip het toezicht uitoefende en de controle en de leiding van de zaak bezat10.
De omstandigheid dat eiser voorheen, tien jaar lang, die ladder met dezelfde bedoeling
ter beschikking van verweerder had gesteld en dat laatstgenoemde, op het ogenblik van
7 Dat arrest, dat door R.-O. DALCQ wordt besproken in R.C.J.B. 1987, p. 659, wordt door die auteur
voorgesteld als een uitzondering op het beginsel dat de ontlener van een zaak normalerwijze de bewaarder ervan wordt.
8 H. DE PAGE, Traité, t. II, 3e Uitg., p. 1041.
9 P. VAN OMMESLAGHE, «droit des obligations» , PUB 1984-1985, pp.337, 338.
10 Over de bewaring van de zaak die op het tijdstip van het ongeval moet worden beoordeeld : R.-O.
DALCQ, o.c., p. 661; L. CORNELIS, Principes du droit belge de la responsabilité extra contractuelle,
dl. I, nr. 284.
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het ongeval maar een beperkt gebruik ervan maakte, zijn niet doorslaggevend, gelet op
de bijzondere omstandigheden dat de zaak, op de dag van de feiten zonder medeweten
en in afwezigheid van de eigenaar ontleend en gebruikt is.
Mijns inziens is dat onderdeel bijgevolg gegrond.
Besluit: vernietiging.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0437.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 november 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met wijziging van het vonnis van de eerste rechter veroordeelt het arrest de eisers om
de schade te vergoeden die verweerder opliep toen hij op 5 september 1996 van een ladder viel die aan de (eerste) eiser toebehoorde en waarvan een stijl plots doormidden brak.
Het beslist aldus op de volgende gronden :
"Het staat te dezen vast dat de eerste eiser aan [verweerder] een ladder ter beschikking
stelde voor de fruitpluk. Die ladder stond tegen een muur aan de buitenkant van de woning, wat niet wordt betwist; er wordt van geen enkel ongeval gewag gemaakt over de periode van tien jaar waarin de ladder werd gebruikt;
Uit het formulier van de AV waarop [de eerste eiser] het relaas van het ongeval heeft
neergeschreven blijkt dat de ladder brak en dat [verweerder] ten val kwam;
Voornoemd relaas sluit een verkeerd maneuver van de gebruiker uit; deze preciseert
trouwens dat een stijl 'doormidden brak' toen hij naar beneden kwam; de foto's van de ladder tonen bovendien aan dat deze niet meer in goede staat was, daar de stijlen rot waren,
wat het gevolg is van het feit dat de ladder buiten stond en aldus blootgesteld was aan
weer en wind; dat intrinsieke gebrek aan stevigheid blijkt bovendien uit de omstandigheid
dat de stijl en niet een sport brak ter hoogte van een meter;
[De eerste eiser] benadrukt dat [verweerder] 80 kilo weegt, wat verre van overdreven
is;
Die gegevens tonen voldoende aan dat de ladder wel degelijk een gebrek vertoonde en
dat de schade geen andere oorzaak kon hebben;
Het beperkte gebruik dat [verweerder] van de ladder heeft gemaakt heeft daarom nog
geen overgang van de bewaring ten gevolge;
Het feit dat hij de ladder ten dele voor zijn eigen voordeel gebruikte heeft niet tot gevolg dat hij de bewaring van de ladder kreeg, daar het begrip voordeel, ofschoon het aan
de basis ligt van het begrip genot voor eigen rekening, over het algemeen niet [wordt] be-
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schouwd als een doorslaggevend criterium voor de toekenning van de bewaring;
Het slachtoffer treft geen enkele schuld, daar hij in dwaling kon verkeren omtrent de
ogenschijnlijk goede staat waarin de ladder ten tijde van het gebruik verkeerde; geen enkele sport ontbrak immers; de ladder is trouwens gebroken en niet ontwricht wat doet vermoeden dat (verweerder) zich geen rekenschap had kunnen geven van de broosheid ervan;
Aangezien [de eerste eiser] aansprakelijk is bevonden op grond van artikel 1384, eerste
lid van het Burgerlijk Wetboek, hoeft er niet te worden nagegaan of er ook een andere
grondslag voor zijn aansprakelijkheid bestond, daar zulks geen verschil kan uitmaken
voor de vergoeding van de schade".
Grieven
1. Eerste onderdeel
In hun conclusie voor het hof van beroep hebben de eisers het volgende betoogd :
"In de namiddag van 5 september 1996 ging [verweerder] naar de woning van [eiser]
om er pruimen te gaan plukken.
[De eerste eiser] en zijn echtgenote waren gedurende verschillende dagen afwezig omdat ze met vakantie waren.
In strijd met wat de tegenpartij aanvoerde, was ook hun zoon afwezig.
[Verweerder] heeft op eigen initiatief de ladder genomen die op zijn gewone plaats
stond.
Tijdens de fruitpluk brak de ladder in omstandigheden die onopgehelderd gebleven zijn
en kwam [verweerder] ten val waardoor hij een breuk opliep aan het linker scheenbeen.
[...]
Zelfs als de ladder als gebrekkig zou worden beschouwd - quod non - dan nog neemt
zulks niet weg dat niet de eigenaar maar wel de bewaarder van de zaak, dat is degene die
voor eigen rekening gebruik ervan maakt en het recht van leiding en toezicht heeft, aansprakelijk is op grond van artikel 1384.
Het begrip bewaring van de zaak is herhaaldelijk verduidelijkt en verfijnd door de hoven en rechtbanken.
Aldus is geoordeeld dat :
- de bewaarder geen recht op de zaak dient te bezitten en evenmin over de nodige technische vaardigheid dient te beschikken om het gebrek te verhelpen;
- de bewaarder evengoed slechts een tijdelijke beschikkingsmacht mag hebben over de
zaak;
- de onwetendheid omtrent het gebrek de aansprakelijkheid van de bewaarder zoals die
hierboven is omschreven niet uitsluit.
In het licht van die omschrijvingen lijdt het geen enkele twijfel dat [verweerder] de tijdelijke bewaring had van de ladder gedurende de fruitpluk, daar :
- hij de ladder bij afwezigheid van de eigenaar en op eigen initiatief had genomen;
- hij alleen over de zaak kon beschikken en het recht van leiding en toezicht had;
- hij grotendeels handelde voor eigen rekening en in zijn eigen belang.
Uit het geheel van die overwegingen volgt dat [de eerste eiser] in de bijzondere omstandigheden van de zaak niet aansprakelijk kan worden geacht als bewaarder van een gebrekkige zaak" .
Het arrest antwoordt niet op dat omstandig verweer.
Het stelt weliswaar vast dat de eerste eiser ieder jaar aan verweerder een ladder ter be-
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schikking stelde voor de fruitpluk en dat het "beperkte" gebruik van een zaak niet de overgang van de bewaring naar de gebruiker ten gevolge heeft, maar het antwoordt niet op het
voornaamste verweer uit de hierboven vermelde conclusie, namelijk dat in "de bijzondere
omstandigheden van de zaak", verweerder de ladder genomen had "bij afwezigheid van de
eigenaar en op eigen initiatief, zodat de eerste eiser niet kan worden beschouwd als de bewaarder ervan op het ogenblik van het ongeval.
Daaruit volgt dat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed, in zoverre het beslist dat de eerste eiser aansprakelijk is op grond van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Om uit te maken wie de bewaring heeft van de gebrekkige zaak dient niet alleen het
tijdstip waarop de gebrekkige zaak schade berokkent aan een derde in aanmerking te worden genomen, maar dient te worden nagegaan wie op dat tijdstip het toezicht, de leiding
en de controle had betreffende de zaak.
Het ware criterium om van bewaring te spreken is immers het recht van toezicht, leiding en controle. Wie buiten weten en in afwezigheid van de eigenaar een zaak ontleent
en gebruikt kan niet aanvoeren dat laatstgenoemde toezicht uitoefende op de zaak en de
controle daarop bezat ten tijde van het ongeval.
Wat dat betreft, heeft het arrest uit het feit "dat vaststaat dat [de eerste eiser] aan [verweerder] een ladder ter beschikking stelde voor de fruitpluk" niet wettig kunnen afleiden
dat hij op het ogenblik van het ongeval de bewaring van de litigieuze ladder, dat is onder
meer de macht om toezicht te houden op de staat en het gebruik, behouden had, terwijl het
arrest elders toegeeft dat de eerste eiser afwezig was omdat hij met vakantie was, en dat
verweerder de ladder "op eigen initiatief" ontleend heeft, zonder dat zulks noodzakelijk
was (cf. het feitenrelaas in het beroepen vonnis waarnaar het arrest verklaart te
verwijzen).
Door een dergelijke gevolgtrekking te maken miskent het arrest het wettelijk begrip bewaring van de zaak en schendt dat arrest het artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek degene is die voor eigen rekening ervan gebruik
maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van toezicht, leiding en controle;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest en van het bestreden vonnis waarnaar het arrest op dat punt verwijst, blijkt dat eiser afwezig, want met
vakantie was, toen verweerder zijn ladder gebruikte om pruimen te plukken;
Dat het arrest noch uit de omstandigheid dat eiser gedurende de tien voorbije
jaren die ladder met dat doel ter beschikking van verweerder had gesteld, noch
uit de omstandigheid dat laatstgenoemde daarvan slechts een beperkt gebruik gemaakt heeft, wettig heeft kunnen afleiden dat eiser op het ogenblik van de feiten
bewaarder was van de door een gebrek aangetaste ladder;
Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
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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 bodemrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 185
1° KAMER - 20 maart 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK - PUBLICATIE
VAN DE RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN WAARIN EEN BEROEPSPRAKTIJK WORDT GELAAKT BEZWAREN DIE DE TUCHTVERVOLGINGEN VERANTWOORDEN EN NAUW VERBONDEN ZIJN MET DE
ALDUS GELAAKTE GESTELDE BEROEPSPRAKTIJK - HOEDANIGHEID VAN PLAATSVERVANGEND LID VAN
DE PROVINCIALE RAAD VAN BRABANT.
De omstandigheden dat de bezwaren waarop de tuchtvervolging tegen verzoekster zijn
gegrond nauw verbonden zijn met een beroepspraktijk die in een nummer van het
"Bulletin des médecins" van de raad van de Orde van Geneesheren van de provincie
Brabant met het Frans als voertaal wordt gelaakt, en dat verzoekster plaatsvervangend
lid is van die raad, kunnen bij verzoekster en bij derden gewettigde verdenking doen
ontstaan over de onpartijdigheid van voornoemd college dat uitspraak moet doen. (Art.
648, 2° Ger.W.)
(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0041.F)

I. Voorafgaande rechtspleging
In het door haar op 7 februari 2003 op de griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift vraagt verzoekster dat de zaak betreffende de tegen haar ingestelde
tuchtvervolgingen wegens gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan de
Franstalige Raad van de Orde van geneesheren van de provincie Brabant.
Het Hof heeft in zijn arrest van 13 februari 2003 beslist dat het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk is.
De voorzitter van de Franstalige raad van de Orde van geneesheren van de provincie Brabant heeft op 25 februari 2003 de bij artikel 656, vierde lid, 1°, b van
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het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de aan het oordeel van het Hof voorgelegde stukken
blijkt dat de voorzitter van de Franstalige raad van de Orde van geneesheren van
de provincie Brabant, in een in december 2002 verdeeld nummer van het door
die raad uitgegeven "Bulletin des médecins" dat gewijd was aan de hormoontherapie en aan de therapie tegen veroudering, in zijn hoedanigheid van voorzitter
het soort geneeskunde dat door verzoekster werd beoefend, in scherpe bewoordingen heeft veroordeeld en die heeft bestempeld als een praktijk met als enig
doel "de commerciële exploitatie van de menselijke naïviteit, waarvoor een
schreeuwerige reclame wordt gevoerd, die uitdagend wil zijn en uit is op de vernietiging van de menselijke waarden en, vooral, van de wetenschappelijke geneeskunde, onze geneeskunde";
Dat hetzelfde nummer uitsluitend artikelen bevat die kritiek leveren op die medische praktijk die in één van die artikelen omschreven wordt als "uiterst laakbaar vanuit het oogpunt van de medische ethiek";
Dat de grieven waarop de tegen verzoekster ingestelde tuchtvervolgingen gegrond zijn nauw verbonden zijn met de aldus gelaakte beroepspraktijk;
Overwegende voor het overige dat uit het verzoek blijkt dat verzoekster plaatsvervangend lid is van de provinciale raad van Brabant; dat verzoekster aldus zou
terechtstaan voor het tuchtgerecht zelf waarvan zij deel uitmaakt;
Overwegende dat die omstandigheden alleen al zowel bij verzoekster als bij
derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de onafhankelijkheid
en de onpartijdigheid van de raad van de Orde die uitspraak moet doen;
Dat, teneinde die verdenking te voorkomen, de zaak aan dat rechtscollege
moet worden onttrokken;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beveelt dat de tegen verzoekster ingestelde tuchtvervolgingen worden onttrokken aan de Franstalige raad van de Orde van geneesheren van de provincie Brabant;
Verwijst de zaak naar de raad van de Orde van geneesheren van de provincie
Henegouwen;
Veroordeelt de Orde van geneesheren in de kosten.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J.-M. Picard, Brussel.
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Nr. 186
1° KAMER - 20 maart 2003

1º MACHTSOVERSCHRIJDING - ZAAK DIE DOOR EEN RECHTER IN
BERAAD IS GENOMEN - RECHTER VERZUIMT GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN
UITSPRAAK TE DOEN - AANWIJZING VAN EEN ANDERE RECHTER BIJ BESCHIKKING VAN DE RECHTER
DIE HET RECHTSCOLLEGE LEIDT.
2º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL MACHTSOVERSCHRIJDING - ZAAK DIE DOOR EEN RECHTER IN BERAAD IS GENOMEN - RECHTER
VERZUIMT GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN UITSPRAAK TE DOEN - AANWIJZING VAN EEN
ANDERE RECHTER BIJ BESCHIKKING VAN DE RECHTER DIE HET RECHTSCOLLEGE LEIDT.
1º en 2° De rechter die een rechtscollege leidt en een beschikking wijst waarin hij een
andere rechter aanwijst om op een terechtzitting een rechter te vervangen die gedurende
meer dan zes maanden verzuimd heeft uitspraak te doen over de zaken die hij in beraad
heeft genomen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en de zaken die ab
initio teruggenomen zullen moeten worden naar de algemene rol te verwijzen,
overschrijdt zijn bevoegdheid. (Artt. 652, 779, tweede lid, en 1088 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0123.F)

I. Bestreden beslissing
Bij een verzoekschrift, dat op 17 maart 2003 ter griffie van het Hof is neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht,
heeft de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de minister van Justitie, overeenkomstig artikel 1088 van het Gerechtelijk Wetboek,
bij het Hof de beschikking aangebracht, die op 5 december 2002 was gewezen
door X., oudstbenoemde rechter die belast was met de leiding over de Politierechtbank te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
rechter Y., plaatsvervangend rechter in de Politierechtbank te Doornik, de zaken
die worden opgesomd in bij het Hof ingediende verzoekschrift in beraad heeft
genomen en dat hij gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft daarover
uitspraak te doen;
Overwegende dat, toen rechter Y. die zaken nog altijd in beraad had, de met de
leiding van het rechtscollege belaste rechter een beschikking wees waarbij rechter Z. werd aangewezen "om plaatsvervangend rechter Y. op de terechtzitting
van 9 december 2002 van de tweede burgerlijke kamer van deze rechtbank bij de
opmaak van de processen-verbaal van de terechtzitting in de hierboven opgesomde dossiers te vervangen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en

700

HOF VAN CASSATIE

20.3.03 - Nr. 186

de zaken die ab initio teruggenomen zullen moeten worden, naar de algemene rol
te verwijzen";
Dat hij aldus zijn bevoegdheid heeft overschreden; dat die beschikking moet
worden nietigverklaard in de bewoordingen van het hierna volgende dictum;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verklaart de beschikking van 5 december 2002 van de rechter X. alsook de
daarop volgende handelingen nietig;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de nietigverklaarde beschikking en handelingen;
Veroordeelt de Belgische staat in de kosten.
20 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 187
1° KAMER - 21 maart 2003

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — BEGRIP, AARD VAN WETGEVING HUURHERNIEUWING - ARTIKEL 14, EERSTE LID HANDELSHUURWET - DWINGENDE BEPALINGEN GEVOLG.
2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING,
HUURHERNIEUWING, ENZ) - HUURHERNIEUWING - ARTIKEL 14, EERSTE LID HANDELSHUURWET VOORTIJDIGE OVEREENKOMST VAN HUURHERNIEUWING - GEVOLG.
1º Artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet dat bepaalt hoe de huurder voor het einde
van de lopende huurperiode zijn recht op huurhernieuwing kan uitoefenen, is van
dwingend recht ten voordele van de verhuurder; de verhuurder kan van die dwingende
bepaling geen afstand doen voor de aanvang van de daarin bepaalde termijn waarbinnen
de huurhernieuwing moet worden aangevraagd1.
2º De omstandigheid dat huurder voor de aanvang van de termijn voor de
huurhernieuwingsaanvraag een overeenkomst van huurhernieuwing heeft gesloten, stelt
hem niet vrij van de verplichting binnen de in art. 14, eerste lid, Handelshuurwet
bepaalde termijn de huurhernieuwing te vragen.
(BROUWERIJ DE KONINCK N.V. T. P.)

ARREST

(A.R. C.00.0569.N)

I. Bestreden beslissing
1 Cass., 19 juni 1992, A.R. 7710, nr. 551; 6 mei 1994, A.R. 8280, nr. 223. Zie V. B ASTIAEN en G.
THOREAU, "Les nullités en droit civil" in Les nullités en droit belge - Sanction du vice et
conséquences, Editions du jeune barreau de Liège 1991, 85-88; J. H ERBOTS, E. DEGROOTE en M.
VERVOORT, "Handelshuur" in Het onroerend goed in de praktijk, Kluwer, II.C.1, blz. 4; A. PAUWELS,
“Handelshuur” in A.P.R., Larcier 1971, nrs. 516 en 517.

Nr. 187 - 21.3.03

HOF VAN CASSATIE

701

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 januari 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste lid van de Handelshuurwet (Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII);
- artikel 1045, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van een recht op strikte wijze dient uitgelegd.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van eiseres ongegrond en verwerpt aldus haar vordering strekkende tot het horen geldig verklaren van de huurhernieuwingsovereenkomst die zij op 2 september 1991 met de verweerders had afgesloten, op grond
van volgende motieven van de vrederechter :
"De bepalingen van artikel 14 van de Handelshuurwet, die stellen dat de huurhernieuwing enkel kan worden toegestaan in de periode tussen de achttiende en de vijftiende
maand voor het verstrijken van de negenjarige periode, zijn van dwingend recht ter bescherming van de belangen van de verhuurder (zie onder meer de door de verweerders geciteerde rechtspraak).
Vooreerst staat aldus vast dat een vroegtijdige of een laattijdige aanvraag tot huurhernieuwing geen aanspraak op huurhernieuwing doet ontstaan vermits deze aanvraag aangetast is door een relatieve nietigheid.
De verweerders zouden natuurlijk kunnen afzien van die relatieve nietigheid, maar in
casu doen zij dat nu juist niet.
Evenwel blijft er uiteraard een groot verschil tussen een vroegtijdige of laattijdige aanvraag enerzijds, en een daadwerkelijke wederzijdse overeenkomst, uitdrukkelijk tussen
beide partijen uitgesloten.
Bij een aanvraag buiten de wettelijke termijn blijft de eigenaar immers passief terwijl
de verweerders in casu toch een overeenkomst hebben ondertekend.
Na het verstrijken van de termijn is het mogelijk een rechtsgeldige overeenkomst tussen
partijen te maken er juist in bestaande in hoofde van de verhuurder af te zien van de nietigheid die hem beschermt (Cass. 25 juni 1981, Rechtskundig Weekblad 1982-1983, kol.
597).
De bepalingen zelf van artikel 14 van de Wet op de Handelshuur van dwingend recht
zijnde, brengen echter met zich mede dat de verhuurder daarvan niet vooraf, dit is voor de
wettelijke termijn om de huurvernieuwing aan te vragen, afstand kan doen (Cass. 19 juni
1991, Rechtskundig Weekblad 1994-1995, p. 1302).
De overeenkomst van 3 september 1991, houdende huurhernieuwing, is derhalve aangetast door een relatieve nietigheid.
Vermits de verweerders zich op deze nietigheid beroepen, dient de vordering van aanlegster te worden afgewezen" (vonnis vrederechter p.2, derde laatste al. T/m 3, voorl.al.).
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En op grond van volgende eigen motieven :
"(...) dat immers ten aanzien van de door (eiseres) aangevoerde grieven het volgende
kan worden gesteld :
1.
Dat (eiseres) als eerste grief aanhaalt dat de eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld
dat artikel 14 Handelshuurwet in casu van toepassing is vermits tussen partijen reeds op 2
september 1991 een huurhernieuwing was overeengekomen voor de periode 1 oktober
1997 tot 30 september 2006, zodat geen aanvraag tot huurhernieuwing, bij toepassing van
artikel 14 Handelshuurwet, meer diende te gebeuren;
Dat de eerste rechter wel degelijk rekening heeft gehouden met de litigieuze hernieuwingsovereenkomst tussen partijen van 2 september 1991, nu precies de geldigheid hiervan het voorwerp van discussie is tussen partijen, en de eerste rechter tot de nietigheid ervan heeft geoordeeld;
Dat de uitoefening door de huurder van zijn recht op hernieuwing van de handelshuur,
bij het verstrijken van de huurovereenkomst, of bij het verstrijken van de eerste of van de
tweede hernieuwing, is onderworpen aan strenge vormvereisten en grondvoorwaarden (artikelen 13 en 14 Handelshuurwet);
Dat de Handelshuurwet deze vereisten op dwingende wijze bepaalt, onder meer dat
daartoe een aanvraag moet worden gedaan door de huurder waarvan het tijdstip formeel is
vastgelegd in artikel 14 Handelshuurwet, en zulks in het voordeel van beide partijen,
huurder en verhuurder (Pauwels, A., Handelshuur, in O.B.O., Art. 14-4, nr. 4);
Dat de huurhernieuwingsovereenkomst van 2 september 1991 -waarop (eiseres) zich
steunt- werd afgesloten met miskenning van deze in artikel 14 Handelshuurwet gestelde
dwingende voorschriften; dat deze huurhernieuwings-overeenkomst immers werd afgesloten, zonder voorafgaandelijke aanvraag, meer dan 6 jaar voor het verstrijken van de huurovereenkomst van 1 september 1988 die zou eindigen op 30 september 1997;
Dat artikel 14, lid 1, Handelshuurwet een gebiedend karakter heeft, en het niet geoorloofd is hiervan bij overeenkomst af te wijken (Cass. 15 maart 1968, R.W. 67-68, kol.
2000);
Dat zo de verhuurder zich ten aanzien van een clausule of beding van een handelshuurovereenkomst dat strijdig is met artikel 14, 1e lid, Handelshuurwet kan beroepen op de
nietigheid van deze clausule (Cass. 19 juni 1992, R.W. 94-95, blz. 1302; Cass. 18 april
1975, R.W. 75-76, kol. 316), de verhuurder evenzo de nietigheid van de overeenkomst
zelf, opgemaakt in strijd met artikel 14, 1e lid Handelshuurwet kan inroepen, des te meer
daar de overeenkomst in casu van 2 september 1991 slechts één beding bevat, met name
de huurhernieuwing in strijd met artikel 14, 1e lid, Handelshuurwet;
Dat de verhuurder niet vooraf, dit is voor de wettelijke termijn om huurhernieuwing aan
te vragen, afstand kan doen van de tot bescherming van zijn rechten ingevoerde relatieve
nietigheid (Cass. 19 juni 1998, R.W. 94-95, blz. 1302); dat bijgevolg door het afsluiten
van de hernieuwingsovereenkomst van 2 september 1991 (de verweerders) niet rechtsgeldig afstand konden doen van het voorschrift van artikel 14, 1e lid, Handelshuurwet; dat
van een dergelijke afstand ook geen sprake is in de litigieuze overeenkomst; dat niet blijkt
dat (de verweerders) op enigerlei wijze afstand zouden gedaan hebben van de bescherming van de relatieve nietigheid die artikel 14, 1e lid, Handelshuurwet hen biedt;
Dat, nu (de verweerders) zich zonder enige dubbelzinnigheid op de nietigheid hebben
beroepen, de rechtbank enkel deze nietigheid kan vaststellen;
Dat de eerste rechter dan ook terecht de vordering van (eiseres), gesteund op de nietige
overeenkomst, als ongegrond afwees" (bestreden vonnis p. 2, laatste al. t/m p.4, derde al.).
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Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 13, eerste lid van de Handelshuurwet heeft de huurder principieel
recht om drie maal huurhernieuwing aan te vragen. Artikel 14, eerste lid van dezelfde wet
schrijft de formaliteiten voor die de huurder in principe op straffe van verval in acht moet
nemen bij zijn aanvraag tot huurhernieuwing en schrijft onder meer voor dat de huurder
zijn aanvraag tot hernieuwing moet doen ten vroegste achttien maanden en ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur.
De huurder moet echter geen aanvraag tot huurhernieuwing doen wanneer hij reeds met
de verhuurder een overeenkomst tot huurhernieuwing heeft afgesloten; een overeenkomst
tussen partijen om de huur met ingang van een bepaalde datum en voor een bepaalde duur
te hernieuwen, maakt immers elke vereiste om nog een huurhernieuwingsaanvraag te formuleren, overbodig en zonder voorwerp.
Artikel 14 van de Handelshuurwet vindt aldus geen toepassing wanneer een bindende
overeenkomst tot huurhernieuwing tussen huurder en verhuurder bestaat, doch is enkel
toepasselijk wanneer de verhuurder de hernieuwing "ondergaat"; in aanwezigheid van een
overeenkomst tot huurhernieuwing, is het bijgevolg irrelevant na te gaan of de verhuurder
op geldige wijze afstand zou hebben gedaan van de door artikel 14 in zijn voordeel voorgeschreven termijn.
Door de door eiseres en de verweerders op 2 september 1991 afgesloten overeenkomst
tot huurhernieuwing met ingang op 1 oktober 1997 aan artikel 14 van de Handelshuurwet
te toetsen en door tot nietigheid van voormelde overeenkomst te besluiten, schendt het bestreden arrest derhalve de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste lid van de Handelshuurwet
en houdt het ook miskenning in van de bindende kracht van de voormelde overeenkomst
(schending van de artikelen 1134 en 1135 Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Het termijnvoorschrift van artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet ten voordele
van de verhuurder is van dwingend recht. Afwijkingen op dit voorschrift zijn in principe
door relatieve nietigheid aangetast, tenzij de verhuurder afstand heeft gedaan van het recht
om zich erop te beroepen.
Deze afstand moet niet noodzakelijk gebeuren wanneer de in artikel 14, eerste lid,
voorgeschreven termijn voor de huurhernieuwingsaanvraag reeds is beginnen lopen of
verstreken is. Zij is aan geen andere voorwaarden onderworpen dan dat zij uit vrije wil en
niet tegelijk met het afsluiten van de oorspronkelijke (te verlengen) huurovereenkomst gebeurt.
Inzoverre het bestaan van een bindende overeenkomst tot huurhernieuwing de toepassing van artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet niet zou uitsluiten -quod non (zie
eerste onderdeel)-, is dergelijke overeenkomst bijgevolg niet nietig wanneer zij is afgesloten na de oorspronkelijke huurovereenkomst, ook al is dit gebeurd vóór het verstrijken
van de oorspronkelijke overeenkomst; de verhuurder wordt in dat geval immers geacht uit
vrije wil afstand te hebben gedaan van zijn recht om zich op het dwingende termijnvoorschrift van artikel 14, eerste lid, en de eruit voortvloeiende relatieve nietigheid te beroepen.
Door te oordelen dat de tussen eiseres en de verweerders op 2 oktober 1991 afgesloten
overeenkomst tot hernieuwing van de huur die op 1 september 1988 was aangegaan en die
op 1 oktober 1997 zou verstrijken omwille van voortijdigheid, geen geldige afstand van
de termijnvereiste van artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet inhield en door tot nietigheid van die overeenkomst te besluiten, schendt het bestreden arrest derhalve minstens
de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste lid van de Handelshuurwet en miskent het ook het
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principe van de wilsautonomie van partijen en de bindende kracht van de door eiser en de
verweerders op 2 oktober 1991 afgesloten overeenkomst (schending van de artikelen 1134
en 1135 Burgerlijk Wetboek); het arrest schendt ook het algemeen rechtsbeginsel inzake
afstand van recht zoals onder meer uitgedrukt in artikel 1045, derde lid, Gerechtelijk Wetboek en schendt voormelde wetsbepaling ook door de afstand van de dwingende termijnbepaling van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet te onderwerpen aan de voorwaarde dat
zij moet gebeuren na de termijn voor de huurhernieuwingsaanvraag.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalt hoe de
huurder, voor het einde van de lopende huurperiode, zijn recht op huurhernieuwing kan uitoefenen;
Dat die bepaling van dwingend recht is ten voordele van de verhuurder;
Dat de verhuurder van die dwingende bepaling geen afstand kan doen vóór het
aanvangen van de daarin bepaalde termijn voor de aanvraag van huurhernieuwing;
Dat een overeenkomst van huurhernieuwing die aan het aanvangen van die termijn voor de huurhernieuwingsaanvraag voorafgaat, de huurder niet vrijstelt van
de verplichting binnen de in artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet bepaalde termijn de huurhernieuwing aan te vragen;
Dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat de huurder in het geval van een overeenkomst over een huurhernieuwing gesloten vóór de in het vermelde artikel 14,
eerste lid, bepaalde termijn vrijgesteld is van de verplichting nog een aanvraag
tot huurhernieuwing te doen binnen die termijn, faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de afstand door de verhuurder van de vereiste van een aanvraag tot huurhernieuwing door de huurder overeenkomstig artikel 14, eerste lid van de Handelshuurwet, alleen dan nietig is,
wanneer die afstand voorkomt in de huurovereenkomst, maar niet wanneer die
voorkomt in een latere overeenkomst, ook al is die afstand geschied vóór de
achttiende maand vóór het verstrijken van de huurovereenkomst;
Dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onderdeel faalt naar
recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
21 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Bützler.
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Nr. 188
1° KAMER - 21 maart 2003

1º DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEIDSVEREISTE.
2º VORDERING IN RECHTE - BELANG - BESTAAN VAN EEN RECHT.
1º en 2° Wie zonder behooorlijk opgeroepen te zijn of zonder in dezelfde hoedanigheid in
de zaak te zijn tussengekomen veroordeeld is, heeft belang derdenverzet in te stellen
tegen de beslissing die hem veroordeelt; derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens
gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie door de
bestreden beslissing niet kan worden aangetast1. (Artt. 17, 18, eerste lid en 1122, eerste
lid Ger.W.)
(Fortis Bank N.V. T. Mr. Anne Six, curator nalatenschap van Y.W.)

ARREST

(A.R. C.00.0634.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 30 mei 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, eerste lid, 1033 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1937, 1939, 1142, 1147, 1149, 1150, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek;
(...)
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het verzet van eiseres tegen het vonnis van de Vrederechter van het kanton Sint-Jans-Molenbeek van 12 november 1998, waarbij zij is veroordeeld tot de afgifte aan verweerster, in haar hoedanigheid van curator van de roerende
goederen aangesteld op grond van het artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek van tegoeden die toebehoorden aan wijlen mevrouw W., onontvankelijk wegens gebrek aan belang op grond van de volgende overwegingen:
"(Eiseres) tekende derdenverzet aan tegen een beschikking waarin uitspraak werd gedaan over banktegoeden toebehorende aan de nalatenschap van wijlen mevrouw W.
Overeenkomstig art. 1122 Ger. W. staat het verzet enkel open voor ieder die niet behoorlijk werd opgeroepen of die niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen en die aldus in de mogelijkheid wordt gesteld om op te komen tegen een beslissing
die zijn rechten benadeelt.
1 Zie Cass., 24 jan. 1974, 573, en de conclusie van procureur-generaal GANSHOF VAN DER MEERSCH in
Bull. en Pas., I, 545; 4 dec. 1989, A.R. 6848, nr. 216; 1 maart 1993, A.R. 9595, nr. 121, en de
conclusie van advocaat-generaal LECLERCQ in Bull. en Pas., I.
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Om verzet tegen een gerechtelijke beslissing te kunnen aantekenen, moet de derde derhalve voldoen aan de vereisten van de artikelen 17 en 18 Ger. W.
Tenzij de wet anders bepaalt, kan overeenkomstig de artikelen 17 en 18 Ger. W. de
rechtsvordering, ingesteld door een natuurlijke of rechtspersoon, niet worden toegelaten,
indien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang, d.w.z. een eigen belang heeft.
Het belang, waarvan de ontvankelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet een bij
de inleiding reeds verkregen en dadelijk belang zijn, wat niet vereist dat de eiser op dat
tijdstip reeds schade had geleden of een schadevergoeding aan een derde had uitgekeerd.
In dat verband treedt de rechtbank de zienswijze van (verweerster) bij dat (eiseres)
(niet) doet blijken van een persoonlijk en dadelijk belang, wanneer zij stelt dat 'dat zij immers door de tegoeden, die haar indertijd door de overledene werden toevertrouwd, aan
niet-gevolmachtigden te overhandigen, zich bloot zou stellen aan aansprakelijkheidsvorderingen vanwege potentiële erfgenamen, die van (eiseres) op hun beurt een tweede maal
de afgifte van deze fondsen zouden kunnen eisen'.
(Eiseres) is immers geen eigenares van de bij haar gedeponeerde goederen, enkel depositaris. In die hoedanigheid dient zij afgifte te doen van tegoeden die haar niet toebehoren
in handen van de houder van een gerechtelijk mandaat, in uitvoering van een gerechtelijke
beslissing. Onder die voorwaarden kan de aansprakelijkheid van (eiseres) niet in het gedrang komen, aangezien de opdracht tot teruggave werd bevolen door de rechtbank.
Nu (eiseres) geen blijk geeft van het bestaan in haar hoofde van een door de wet vereist
belang in de zin van de artikelen 17 en 18 Ger. W., dient haar derdenverzet als onontvankelijk afgewezen te worden zodat het bestreden vonnis op dit punt bevestigd wordt".
Het bestreden vonnis veroordeelt eiseres tot betaling van een schadevergoeding van
50.000 BEF wegens tergend en roekeloos geding op grond van volgende overwegingen :
"Beide partijen leggen al dan niet gepubliceerde rechtspraak neer over de draagwijdte
van de rechten en verplichtingen van de curator van de roerende goederen aangesteld op
grond van art. 1154 Ger. W. aangaande de gelden voorkomende op de bankrekeningen
van de overledene (o.a. Rb. Luik, 7 nov. 1988, T. Vred., 1991, 60; Vred. Anderlecht 2, T.
Vred., 1991, 493: Vred., Antwerpen III, T. Vred., 1996, 387; Vred. Vorst, 24 maart 1998,
T. Vred., 1998, 508, dat hervormd werd bij vonnis van deze rechtbank, 14de Kamer,
12.10.1999, J.T., 1999, 741 waarbij de stelling van de Generale Bank, toen verdedigd
door dezelfde raadsman, bijgetreden werd. Zie ook PIERRE MOREAU, “Le curateur aux meubles et les scellés”, T. Vred. 1998, 481; H. JESPERS, De curator aangesteld door de vrederechter bij toepassing van art. 1154 Gerechtelijk Wetboek in: Bevoegdheden van de vrederechters en politierechters, Die Keure, 1992, 251 enz.).
Zelfs indien de rechtspraak verdeeld blijkt aangaande bevoegdheden van de curator en
niet blijkt dat deze kwestie het voorwerp reeds uitmaakte van een voorziening in cassatie,
werd de aansprakelijkheid van de bank bij het lichtzinnig weerhouden van gelden van de
nalatenschap reeds meermaals ter sprake gebracht, ook al blijkt uit de voorgelegde rechtspraak dat de onontvankelijkheid van de vorderingen van de banken bij gebrek aan belang
ook niet opgeworpen werd (Anderlecht 2, T. Vred., 1998, 493; Rb. Luik, 7 nov. 1988, T.
Vred., 1991, 60).
De bank, die ook over juridische diensten beschikt en van deze rechterlijke beslissingen
op de hoogte kan zijn (er worden overigens geen beslissingen voorgelegd waaruit blijkt
dat een bank veroordeeld zou zijn geweest om een tweede keer gelden uit te betalen aan
een erfgenaam om reden dat zij de gelden overmaakte aan een curator aangesteld op
grond van art. 1154 Ger. W.) dient ook te weten dat deze uitzonderlijke procedure van
derdenverzet vertragingen zal veroorzaken in de uitbetaling van de schuldeisers van de
nalatenschap met de hoger oplopende intresten van dien en werkoverlast van de aangestelde curator die veelal deficitaire onbeheerde boedels dient te beheren en vereffenen, (ter
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zake met een maximum ereloon van 10.000 BEF volgens de beschikking - Proces-verbaal
van beschrijving van 14 september 1998).
Zodoende dient de bestreden beslissing waarbij de tegenvordering in betaling van een
schadevergoeding van 50.000 BEF wegens tergend en roekeloos geding ook op dat punt
bevestigd te worden".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens de artikelen 1033 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet in
dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen verzet respectievelijk derdenverzet instellen tegen een beslissing die zijn rechten benadeelt. De vereiste benadeling van de rechten van de eiser op verzet is een toepassing van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
dat stelt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eiser geen belang
heeft om ze in te dienen. Krachtens artikel 18, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek,
moet het belang een reeds verkregen en dadelijk belang zijn.
Opdat er een benadeling zou zijn van zijn rechten, is niet vereist dat de rechten van de
eiser op verzet reeds op het ogenblik van het verzet geschaad zijn. De mogelijkheid van
benadeling volstaat. De vraag of de bestreden beslissing werkelijk de rechten van de eiser
op verzet benadeelt is een kwestie die de grond van de zaak aanbelangt.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de draagwijdte van de bevoegdheid van de curator
van roerende goederen aangesteld in toepassing van het artikel 1154 van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende gelden op de bankrekeningen van de overledene, het voorwerp uitmaakt van discussie in rechtsleer en rechtspraak.
Eiseres voerde ter ondersteuning van haar verzet precies aan dat verweerster in haar
hoedanigheid van curator van de roerende goederen van mevrouw Y. W. (aangesteld in
toepassing van het artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek) niet bevoegd is om de gelden van wijlen mevrouw Y. W., die eiseres bewaarde op een bankrekening op naam van
deze laatste, in ontvangst te nemen en dat zij als bewaarnemer foutief zou handelen en
haar aansprakelijkheid in het gedrang zou kunnen komen indien zij die gelden aan verweerster zou afgeven. Artikel 1937 van het Burgerlijk Wetboek legt immers aan de bewaarnemer de verplichting op de in bewaring gegeven zaak slechts terug te geven aan degene die ze hem heeft toevertrouwd of aan hem in wiens naam de bewaring gedaan is of
aan die aangewezen is om deze terug te ontvangen en krachtens artikel 1939 van het Burgerlijk Wetboek, mag de bewaarnemer ingeval van overlijden van de bewaargever, de in
bewaring gegeven zaak slechts aan zijn erfgenamen teruggeven, bepaling die in geval van
aanstelling van een curator in toepassing van artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek
blijft gelden voor roerende zaken gevonden buiten de verblijfplaats van de overledene, zoals in casu de gelden bewaard door eiseres op een bankrekening.
Een gerechtelijke beslissing die de bewaarnemer veroordeelt tot afgifte van de in bewaring gegeven zaak aan een persoon belast met een gerechtelijk mandaat levert geen rechtvaardigingsgrond op voor dit foutief handelen wanneer die gerechtelijke beslissing onwettig is om de reden dat die persoon volgens de wet niet de bevoegdheid heeft om de in bewaring gegeven zaak in ontvangst te nemen.
Anders beslissen houdt een schending in van de regels van het Burgerlijk Wetboek inzake contractuele en delictuele aansprakelijkheid (artikelen 1142, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Het vonnis van de Vrederechter van het kanton Sint-Jans-Molenbeek van 12 november
1998, waartegen eiseres verzet heeft aangetekend is derhalve van aard de rechten van eiseres te benadelen (zodat voldaan is aan de vereiste van de artikelen 1033 en 1122 van het
Gerechtelijk Wetboek), met als gevolg dat eiseres in de zin van de artikelen 17 en 18, eer-
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ste lid van het Gerechtelijk Wetboek belang heeft met het instellen van een verzet tegen
die beslissing.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door het verzet van eiseres onontvankelijk te
verklaren wegens gebrek aan belang om redenen die hierop neerkomen dat de afgifte van
de in bewaring gegeven zaken aan verweerster, belast met een gerechtelijk mandaat, door
de rechtbank werd bevolen en de bestreden beslissing eiseres dus geen schade zou kunnen
berokkenen, de artikelen 17, 18, eerste lid, 1033 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek,
1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt
en, in de mate het zou oordelen dat verweerster, omdat zij door het gerecht en bij gerechtelijke beslissing als curator over roerende zaken is aangeduid om de litigieuze tegoeden
in ontvangst te nemen, bevoegdheid heeft die tegoeden te ontvangen, ook de artikelen
1937 en 1939 van het Burgerlijk Wetboek en 1154 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
Vermelde onwettigheden brengen mee dat de veroordeling van eiseres wegens tergend en
roekeloos geding, als gevolgbeslissing, onwettig is wegens schending van dezelfde wetsbepalingen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1122, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid
in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt;
Dat, krachtens deze bepaling, derdenverzet slechts niet ontvankelijk is wegens
gebrek aan belang wanneer het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie door
de beslissing niet kan worden aangetast;
Dat een persoon belang heeft derdenverzet in te stellen tegen een beslissing die
hem veroordeelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat eiseres, die bewaarnemer
is, "afgifte (dient) te doen van tegoeden die haar niet toebehoren in handen van
de houder van een gerechtelijk mandaat, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing" en dat "onder die voorwaarden de aansprakelijkheid van (eiseres) niet in
het gedrang (kan) komen aangezien de opdracht tot teruggave werd bevolen door
de rechtbank";
Dat het bestreden arrest vervolgens oordeelt dat eiseres aldus geen blijk geeft
van het bestaan van een door de wet vereist belang om op ontvankelijke wijze
een derdenverzet in te stellen tegen de beslissing waarbij haar bevel wordt gegeven de in bewaring gegeven gelden in handen van verweerster te vereffenen;
Dat het bestreden vonnis door aldus te oordelen zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt en de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Omvang van cassatie
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing dat het derdenverzet van
eiseres niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, zich uitstrekt tot de beslissing
die eiseres veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos geding die er het gevolg van is;

Nr. 188 - 21.3.03

HOF VAN CASSATIE

709

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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting houdende in hoger beroep.
21 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Van Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 189
1° KAMER - 21 maart 2003

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HEROPENING VAN HET DEBAT - ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER
BEROEP - EXCEPTIE DIE VOORDIEN NIET IN HET DEBAT WAS TUSSEN PARTIJEN - WIJZIGING VAN HET
RECHTSCOLLEGE.
2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE.
3º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1º Wanneer bij tussenarrest het debat werd heropend teneinde de partijen toe te laten hun
verweermiddelen voor te dragen nopens een exceptie van niet-ontvankelijkheid van het
hoger beroep die zij niet hadden ingeroepen, dient het arrest dat uitsluitend uitspraak
doet over de exceptie die voor de heropening niet het voorwerp is geweest van het
debat, te worden gewezen door de rechters die de terechtzitting na de heropening van
het debat hebben bijgewoond1. (Art. 779, eerste lid Ger.W.)
2° en 3º Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag
te stellen, wanneer het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt omtrent een schending
door de wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet ontvankelijk is wegens
onnauwkeurigheid doordat het niet nader preciseert waarin de aangevoerde discriminatie
zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de categorieën
personen die moeten worden vergeleken2. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(Credimo N.V. T. Mr. Stiers, curator van het faillissement JMP Special N.V. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 3 juni 1985, A.R. 7338, nr. 596; 5 mei 1988, A.R. 5695, nr. 548 en de conclusie van
procureur-generaal KRINGS; 13 dec. 1990, A.R. 8858, nr. 199.
2 Zie Cass., 24 maart 2000, A.R. C.97.0292.N, nr. 202.
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(A.R. C.01.0091.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, waarbij het hoger beroep van eiseres onontvankelijk werd verklaard en zij veroordeeld werd tot de kosten van het hoger beroep, werd gevonnist door de
heren V.O., H. en O. en uitgesproken op de zitting van 25 oktober 2000, nadat bij tussenarrest van 12 april 2000 dezelfde kamer de heropening der debatten had bevolen "ten
einde partijen toe te laten hun verdedigingsmiddelen voor te dragen nopens de vraag of
het hoger beroep tijdig werd ingesteld gelet op het bepaalde in artikel 465 (oud) Faillissementswet (wet van 18 april 1851)" na nochtans het debat over de volledige zaak te hebben
aanhoord waarin beide verweerders blijkens hun oorspronkelijke beroepsbesluiten voorhielden (p.1) dat het hoger beroep van eiseres "regelmatig naar vorm en termijn" was; genoemd tussenarrest van 12 april 2000 werd gevonnist door de heren V.O., H. en C.; derwijze werd het bestreden arrest uitgesproken mede door de heer O. die niet al de zittingen
heeft bijgewoond.
Grieven
Overeenkomstig de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
moeten de rechters alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben op straffe van nietigheid. Dit voorschrift is tevens van toepassing wanneer er, na een beslissing tot heropening
van het debat over een bepaald onderwerp, over het voortgezette debat uitspraak moet
worden gedaan. Wanneer het rechtscollege dat de eindbeslissing wijst, niet samengesteld
is uit de rechters die al de vroegere zittingen hebben bijgewoond, is die eindbeslissing van
het anders samengesteld rechtscollege slechts regelmatig gewezen, indien het debat in zijn
geheel voor dat rechtscollege is hervat of partijen hiervan hebben afgezien.
In casu blijkt omtrent het voortgezet debat over de ontvankelijkheid van het hoger beroep van eiseres, uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag regelmatig acht te slaan, dat
het debat voor de anders samengestelde zetel na de heropening der debatten is hervat,
noch dat partijen daarvan hebben afgezien.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat mede is gevonnist door de heer O. die niet al
de zittingen over de zaak heeft bijgewoond nu hij de plaats innam van de heer C., nietig is
(schending van artikel 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 465, zoals gewijzigd door de wet van 28 maart 1985, van de wet van 18 april
1851, die het boek III, Titel I van het Wetboek van Koophandel vormt;

Nr. 189 - 21.3.03

HOF VAN CASSATIE

711

- de artikelen 2 en 1051, zoals gewijzigd door de wet van 22 januari 1993, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiseres onontvankelijk en veroordeelt haar tot de kosten van het hoger beroep, op grond van het motief :
"De inleidende vordering heeft tot voorwerp het horen nietig verklaren van een kredietovereenkomst, en dit in toepassing van de oude artikelen 445 en 446 van de Faillissementswet. (...) Het ingesteld beroep, dat buiten de termijn van 15 dagen gebeurde, dient
dan ook onontvankelijk te worden verklaard, en dit in toepassing van artikel 465 van de
Faillissementswet van 18 april 1851, van toepassing op het ogenblik dat de beroepsakte
werd neergelegd".
Grieven
Krachtens het aangehaalde artikel 465 van de Faillissementswet van 18 april 1851 bedraagt de termijn om hoger beroep in te stellen tegen ieder vonnis dat ter zake van faillissement wordt gewezen slechts vijftien dagen, te rekenen van de betekening, dan wanneer
krachtens de aangehaalde artikelen 2 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek in de gemene
rechtspleging die termijn één maand bedraagt.
Deze verkorte beroepstermijn, -buiten het geval van beroep tegen een vonnis betreffende het in staat van faillissement verklaren zelf of de bepaling van de datum van staking
van betaling-, is niet alleen strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 10
van de gecoördineerde Grondwet, hetgeen inhoudt dat procespartijen die zich in dezelfde
toestand bevinden opzichtens een vonnis uitgesproken door de rechtbank van koophandel
omtrent zowel de actieve als passieve samenstelling van de boedel van het faillissement
op dezelfde wijze moeten behandeld worden, maar roept ook een door artikel 11 van de
gecoördineerde Grondwet verboden discriminatie in het leven die geen enkele redelijke
verantwoording kent, vermits geen objectief element toelaat te onderscheiden waarom, in
de procedures naar aanleiding van een tussengekomen faillissement omtrent de samenstelling van de boedel ervan, de beroepstermijn voor de in het aangehaald artikel 465 geviseerde vorderingen slechts 15 dagen bedraagt en voor de niet in die bepaling geviseerde
vorderingen die termijn een maand bedraagt zoals voorzien in het gemene recht.
Hieruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest niet wettig verantwoord is op
grond van het aangehaalde artikel 465 van de Faillissementswet van 18 april 1851, vermits deze bepaling door, zonder redelijke verantwoording, de beroepstermijn tegen ieder
vonnis dat ter zake van faillissement wordt gewezen te beperken tot vijftien dagen de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet schendt (schending van de in de aanhef
van het middel aangehaalde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het
vonnis enkel kan worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat :
1. bij tussenarrest van 12 april 2000 gewezen door de raadsheren V.O., H. en
C., het debat werd heropend ten einde de partijen toe te laten hun verweermiddelen voor te dragen nopens een exceptie van ontvankelijkheid van het hoger beroep;
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2. de partijen geen betwisting hadden opgeworpen over de ontvankelijkheid
van het hoger beroep;
3. de datum van de terechtzitting werd vastgesteld op 27 september 2000;
4. op die terechtzitting de zetel was samengesteld uit de raadsheren V.O., H.
en O.;
5. het bestreden arrest gewezen in dezelfde samenstelling het hoger beroep niet
ontvankelijk heeft verklaard;
Overwegende dat het arrest uitsluitend uitspraak doet over een exceptie die
voor de heropening der debatten niet het voorwerp is geweest van het debat en
werd gewezen door de rechters die de terechtzitting na de heropening van het debat hebben bijgewoond;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel niet nader preciseert waarin de aangevoerde discriminatie zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de
categorieën personen die moeten worden vergeleken;
Dat het middel wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
21 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 190
1° KAMER - 21 maart 2003

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - VOORRECHT
OP BEPAALDE ROERENDE GOEDEREN - COMMISSIONAIR-EXPEDITEUR - VEREISTE.
Het voorrecht van de commissionair-expediteur strekt zich uit tot de hem toegezonden, in
bewaring of in consignatie gegeven koopwaren waarvan hij het bezit te goeder trouw
heeft verkregen; aan dit vereiste is voldaan wanneer hij, op het tijdstip van de
inontvangstneming, erop mocht vertrouwen dat de goederen hem werden verschaft door
de eigenaar of althans door iemand die bevoegd was over de goederen te beschikken in
het kader van de verzending1. (Art. 2279, eerste lid B.W.; art. 11 Wet 5 mei 1872)
(Erich Bergfelder Holzimport GmbH T. Houtnatie Cuba N.V.)

ARREST

1 E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, E. StoryScientia 1999, 203, nr. 302.
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(A.R. C.01.0134.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 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
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 4 tot en met 10, 11 en 14 van de wet van 5 mei 1872 op het handelspand, houdende Titel VI en VII van Boek I van het Wetboek van Koophandel;
- artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de fondsen geconsigneerd bij de Generale
Bankmaatschappij op rekening nr. 220-0961025-82 in uitvoering van de beschikking van
14 oktober 1994 van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen volledig toekomen, in hoofdsom en intresten aan verweerster en veroordeelt eiseres tot de
bankkosten en de kosten van beide aanleggen, op grond van de motieven :
"(...) dat algemeen wordt aangenomen dat de commissionair zijn voorrecht mag uitoefenen op de hem toevertrouwde goederen, zelfs wanneer nadien mocht blijken dat deze
koopwaar eigendom zou zijn of zou zijn geworden van een derde;
dat in dit verband evenwel als vereiste wordt gesteld dat de commissionair op het ogenblik van de inontvangstname te goeder trouw mocht verwachten dat de hem ter hand gestelde koopwaar ook in eigendom aan zijn opdrachtgever toebehoorde, minstens dat de
opdrachtgever gerechtigd was om over de goederen te beschikken;
dat de beoordeling van het vereiste van 'goede trouw' in hoofde van de commissionair
dient te geschieden op het ogenblik van de inbezitname van de goederen; dat het immers
volstaat dat de commissionair, op het ogenblik dat hij in het bezit van de koopwaar werd
gesteld, er te goeder trouw van mocht uitgaan, op grond van de door hem op dat ogenblik
gekende omstandigheden, dat het in casu ging om goederen die aan zijn opdrachtgever
toebehoorde; dat de commissionair hier van het voordeel van artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek geniet;
dat, wat betreft het voorrecht van de ondercommissionair (zoals in casu verweerster) en
de vereiste goede trouw, dient te worden opgemerkt dat de ondercommissionair in dit verband niet handelt in opdracht van een goedereneigenaar of -belanghebbende, maar wel
van een andere commissionair, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan aannemen dat deze
niet de eigenaar is van de goederen die hem ter verzending worden aangeboden;
dat het voorrecht van artikel 14 van de wet van 5 mei 1872 een (impliciet) pandrecht
veronderstelt en dat dit voorrecht over goederen van een derde kan worden uitgeoefend
door de te goeder trouw handelende commissionair;
(...) dat het bestaan van de goede trouw moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop het voorrecht ontstaat, dit wil zeggen dat de goede trouw in hoofde van de commissionair moet worden beoordeeld op het ogenblik waarop hij in het bezit wordt gesteld van de
goederen;

714

HOF VAN CASSATIE

21.3.03 - Nr. 190

dat het feit dat de commissionair a posteriori zou komen te vernemen of zou worden ingelicht van het feit dat niet de opdrachtgever, maar wel een derde eigenaar zou zijn van de
koopwaar derhalve zonder belang is;
(...) dat de goede trouw in hoofde van de commissionair wordt vermoed, zodat de derde-eigenaar of de hoofdcommissionair die tegen de uitoefening van het voorrecht opkomt,
het bewijs dient te leveren van de voorkennis op het ogenblik van de inontvangstneming
met betrekking tot de eigendom in hoofde van de commissionair-expediteur;
dat deze laatste er verder mag op vertrouwen dat diegene die hem de goederen ter verzending aanbiedt, er ook over mag beschikken; dat het verder volstaat dat hij erop mocht
vertrouwen te doen te hebben met iemand die rechtens bevoegd was om de goederen in
pand te geven;
(...) dat aldus ten aanzien van de commissionair-expediteur - volgens het arrest van dit
hof van 21 december 1993, Eur. Vervoerr., 1994, 656 - mag worden aangenomen dat aan
de vereiste van een geldig bezit voldaan is van zodra de commissionair mocht veronderstellen dat zijn opdrachtgever - ook al is die manifest niet de eigenaar van de goederen krachtens diens rechtsverhouding tot de eigenaar, rechtens bevoegd is om over de goederen te beschikken in het raam van de verzendingsoperaties;
dat dit betekent dat hij bijgevolg de goederen niet aan een eigendomsonderzoek moet
onderwerpen alvorens zijn verzendingsopdracht aan te vatten;
dat de noden van een vlot handelsverkeer in de haven vereisen dat een commissionair
mag veronderstellen dat de goederen die hem in het raam van zijn opdracht worden toevertrouwd ook toebehoren aan zijn opdrachtgever, derwijze dat hij zich steeds verzekerd
weet van de mogelijkheid om zijn voorrecht uit te oefenen;
(...) dat, zoals hierboven reeds gezegd, het voor een bezit van de pandhouder niet noodzakelijk is dat de pandhouder erop mocht vertrouwen met de eigenaar te doen te hebben,
maar het voldoende is dat hij erop mocht vertrouwen te doen te hebben met iemand die
rechtens bevoegd was om de goederen in pand te geven; dat aldus ten aanzien van de
commissionair-expediteur mag worden aangenomen dat aan de vereiste van een geldig
bezit is voldaan van zodra de commissionair mocht veronderstellen dat zijn opdrachtgever
- ook al is die manifest niet de eigenaar van de goederen - krachtens diens rechtsverhouding tot de eigenaar, rechtens bevoegd was om over de goederen te beschikken in het
raam van de verzendingsoperaties; dat het immers in de meeste gevallen zo is dat diegene
die terzake van het vervoer van goederen overeenkomsten sluit, niet tevens de eigenaar is
van die goederen;
(...) dat dienvolgens blijkt dat het criterium van de goede trouw van de ondercommissionair (verweerster) niet is 'wist hij bij het begin dat de goederen niet van zijn opdrachtgever (in casu Ifo Trans 2000, hoofdcommissionair) waren', maar 'mag de commissionair
veronderstellen dat zijn opdrachtgever- ook al is die manifest niet de eigenaar van de goederen- krachtens diens rechtsverhouding tot de eigenaar, rechtens bevoegd is om over de
goederen te beschikken in het raam van de verzendingsoperatie';
(...) dat de omstandigheid dat C.R. tegelijkertijd de oprichtster en zaakvoerster is van
Ifo Trans 2000 enerzijds en assistant-manager is van (verweerster) anderzijds op zich niet
volstaat om te stellen dat (verweerster) dit niet mocht veronderstellen en dat zij - nu de
aanwezigheid van goede trouw wordt vermoed - niet te goeder trouw zou zijn geweest;
dat, bovendien zelfs indien (verweerster) aan de hand van de 80 facturen die zij gericht
heeft aan Ifo Trans 2000, waarin in een aantal ervan de naam van de eigenaar van de goederen (B.) wordt vermeld, alsmede aan de hand van de documenten 12 tot en met 38 van
(verweerster) (cognossement, packing list, factuur) met betrekking tot de goederen - partijen hout die in loods van (verweerster) lagen ex ms Bremen Senator, Forum Alaska,
World Agamemnon en Maria K - wist of moest weten bij ontvangst van de koopwaar dat
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niet haar opdrachtgeefster Ifo Trans 2000 maar (eiseres) eigenares was van de koopwaar,
zulks nog niet betekent dat (verweerster) er niet mocht van uitgaan dat Ifo Trans 2000
over de goederen kon beschikken in die zin dat zij de commissie-opdrachten mocht doorgeven en laten uitvoeren door (verweerster);
dat (eiseres) niet aantoont dat de BVBA Ifo Trans 2000 niet gemachtigd was; dat dit
overigens de afwezigheid van de goede trouw in hoofde van (verweerster) niet zou aantonen, nu (verweerster) als ondercommissionair erop mocht vertrouwen dat Ifo Trans 2000
als hoofdcommissionair op rechtsgeldige wijze in het bezit was van de goederen en deze
laatste binnen de perken van de overeenkomst met haar opdrachtgever handelde toen zij
de goederen verder toevertrouwde aan (verweerster) (ondercommissionair);
(...) dat de afwezigheid van goede trouw in hoofde van (verweerster) dan ook niet bewezen is op het ogenblik van de inontvangstneming van de kwestieuze goederen, zodat
(zij) zich op het voorrecht kon beroepen".
Grieven
Het wettelijk voorrecht dat artikel 14 van de wet van 5 mei 1872 verleent aan de commissionair-expediteur kan in de mate het voortspruit uit het onderliggend pand tot zekerheid van dit voorrecht, slechts verleend worden door de eigenaar die er geldig kan over
beschikken en er een zakelijk recht op verlenen.
Dit neemt niet weg dat de commissionair-expediteur krachtens artikel 2279 van het
Burgerlijk Wetboek zich kan beroepen op dit voorrecht tegen de werkelijke eigenaar, op
voorwaarde dat hij op het ogenblik van de inontvangstname van die goederen te goeder
trouw was.
Deze goede trouw slaat op het geloof dat de commissionair-expediteur dient te bezitten
bij de inontvangstname van de goederen dat hij gehandeld heeft met de werkelijke eigenaar die enkel de bevoegdheid had een zakelijk recht te verlenen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig (p. 9-10) beslist dat de afwezigheid van
goede trouw in hoofde van verweerster niet bewezen is op het ogenblik van de inontvangstname van de goederen en verweerster zich op het voorrecht kon beroepen, omdat
het criterium van de goede trouw van de ondercommissionair is dat hij mag veronderstellen dat zijn opdrachtgever - ook al is die manifest niet de eigenaar van de goederen krachtens diens rechtsverhouding tot de eigenaar, rechtens bevoegd is om over de goederen te beschikken in het raam van de verzendingsoperatie, dan wanneer het criterium is
dat verweerster van bij het begin al dan niet wist dat de goederen niet de eigendom waren
van haar opdrachtgever (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde artikelen).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 14, eerste lid van de wet van 5 mei 1872, houdende
herziening van het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie aan de commissionair een voorrecht toekent op de hem toegezonden, in
bewaring of in consignatie gegeven koopwaren, voor alle leningen, voorschotten
of betalingen die hij als commissionair doet, hetzij voor de verzending van de
koopwaren, hetzij gedurende de tijd dat deze in zijn bezit zijn; dat, luidens het
tweede lid van deze bepaling, dit voorrecht slechts bestaat voor zover de koopwaren in het bezit gesteld zijn en gebleven van de commissionair of van een derde omtrent wie de partijen zijn overeengekomen;

716

HOF VAN CASSATIE

21.3.03 - Nr. 190

Overwegende dat artikel 11 van genoemde wet de artikelen 2 en 4 tot en met
10 van deze wet van toepassing verklaart op het wettelijk voorrecht van de commissionairs of van hun geldschieters;
Dat de wetgever aldus het ontstaan en de uitoefening van het voorrecht van de
commissionair doet aansluiten bij het pandrecht;
Overwegende dat artikel 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is op een pandhouder aan wie een lichamelijk roerend goed werd in pand
gegeven; dat deze bescherming afhankelijk is van de goede trouw van de pandhouder die moet beoordeeld worden op het tijdstip waarop het pandrecht ontstaat;
Dat aan dit vereiste is voldaan wanneer de commissionair-expediteur erop
mocht vertrouwen dat de goederen hem werden verschaft door de eigenaar of althans door iemand die bevoegd was over de goederen te beschikken in het kader
van de verzending;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
21 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en Van Ommeslaghe.

Nr. 191
1° KAMER - 21 maart 2003

BORGTOCHT - BORG DIE BETAALD HEEFT - RECHTSVORDERING TEGEN DE
SCHULDENAAR - AARD EN BESTANDDELEN.
De rechtsvordering die de borg heeft ingesteld tegen de schuldenaar is de vordering zelf
van de schuldeiser en strekt tot de uitvoering van de verbintenis zelf; ten belope van de
betaling aan de schuldeiser is diens vordering op de borg overgegaan met alle
bestanddelen en toebehoren, waaronder ook de conventionele interest dient gerekend te
worden die vervalt na het tijdstip van de betaling1. (Artt. 2028 en 2029, B.W.)
1 Cass., 25 april 1966, Bull. en Pas., I, 1966, 1074; R.W. 1966-67, 1477; P. VAN OMMESLAGHE,
"Examen de jurisprudence 1968 à 1973 Les obligations", R.C.J.B. 1975, (423) nr. 104ter; PH.
MALAURIE en L. AYNÈS, Cours de droit civil, VI, Les obligations, 7e éd., Parijs Cujas, nr. 1213; boek
6, artt. 142, lid 2, en 153 Nederlands nieuw B.W.
Het arrest lijkt ervan uit te gaan dat de borg die betaald heeft niet over twee onderscheiden
rechtsvorderingen tegen de schuldenaar beschikt. Zie DE PAGE, Traité, VI, Bruylant 1942, nr. 926;
E. DIRIX en R. DE CORTE, “Zekerheidsrechten”, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, E. Story
Scientia 1999, nr. 415; M. VAN QUICKENBORNE, “Borgtocht” in A.P.R., E. Story Scientia 1999, nr. 484
e.v.
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(C. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0156.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 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. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1251, 3°, 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest overweegt:
"(...) dat uit artikel 8 van het modelkohier moet worden besloten dat (verweerster) (en
wijlen haar echtgenoot) naar de wilsovereenstemming van partijen geacht moeten worden
niet de (mede-)schuldenaars van de leningsschuld te zijn, maar persoonlijke borgen, die
bovendien een zakelijke zekerheid hebben gesteld;
Dat zij in hun rechtsverhouding met de schuldeiser weliswaar een eigen schuld betaalden, doch die betaling naar de wilsovereenstemming van partijen in hun onderlinge
rechtsverhouding te aanzien is als de betaling van de solidaire schuld van (eiseres) en de
in het beroep betrokken partij door (verweerster) en wijlen haar echtgenoot, als persoonlijke borgen die ook een zakelijke zekerheid stelden, aan de schuldeiser; dat bijgevolg
(verweerster) naar luid van artikel 2029 van het Burgerlijk Wetboek in alle rechten van de
maatschappij-uitlener ten aanzien van (eiseres) en de in beroep betrokken partij treedt, dit
wil zeggen dat verweerster geen eigen rechten uitoefent maar de rechten van degene in
wiens plaats zij is getreden en van wie zij die rechten door indeplaatsstelling heeft verkregen; dat de vraag aan de orde is welke die rechten zijn;
Dat moet worden vastgesteld dat :
- de leningmaatschappij in beginsel slechts recht had op de vervallen interesten en op
delging van de hoofdsom door betaling van 480.000 BEF op 10 mei 2015 en van 950.000
BEF op 10 mei 2016;
- artikel 4.3° van het modelkohier evenwel bepaalt dat de ontleende som dadelijk en
van rechtswege opeisbaar zal zijn voor de afloop van de overeengekomen termijn, indien
de hypotheekgevers de eigendom van de in hypotheek gegeven onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verliezen, wat ten aanzien van (verweerster) en wijlen haar echtgenoot
ook was;
- door de verkoop van het betrokken onroerend goed op 8.05.1984 de leningmaatschappij gerechtigd was teruggave te vorderen van de ontleende som, zodat (verweerster) ingevolge de betaling in de plaats gesteld werd van die schuldeiseres en betaling kan vorderen
van het bedrag dat zij betaalde vermeerderd met de conventionele interesten op dat bedrag, die de schuldenaars aan de schuldeiseres verschuldigd waren;
(...) dat (eiseres) faalt in de bewijslevering van het bestaan van een schenking daaromtrent; dat de wil tot begiftigen te dezen niet af te leiden is louter uit het tijdsverloop tussen
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de betaling en het instellen van de vordering tot teruggave van het betaalde; dat daaruit
ook geen rechtsverwerking of kwijtschelding van schuld blijkt of af te leiden is, nu de
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, de partijen tot wet strekken en te goeder trouw
zonder misbruik van recht dienen te worden uitgevoerd, nu verjaring, onder de voorwaarden die de wet bepaalt, het mogelijk maakt van een verbintenis bevrijd te zijn, nu afstand
van recht niet wordt vermoed en nu hieruit volgt dat een partij enkel door stil te zitten
haar recht op uitvoering van de overeenkomst niet verliest, maar de mogelijkheid heeft het
recht dat in die overeenkomst zijn oorzaak vindt niet onmiddellijk uit te oefenen; dat zelfs
het aannemen van een houding die tegenstrijdig is met het uitgeoefende recht op zichzelf
geen reden is om de wederpartij te ontslaan van zijn verplichting de overeenkomt uit te
voeren; dat geen algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk een subjectief recht tenietgaat wanneer de houder van dat recht een houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met dat recht; dat (verweerster) en wijlen haar echtgenoot door de betaling geen
natuurlijke verbintenis hebben betaald, maar voldeden aan een eigen verplichting ten aanzien van de schuldeiser en op grond van de interne rechtsverhouding die partijen daaromtrent parallel daaraan tot stand brachten als borg gesubrogeerd is in de rechten van de
schuldeiser; dat geen misbruik van recht is aangetoond;
(...) dat (eiseres) hoofdelijk gehouden is niet op grond van een vermoeden van hoofdelijkheid, maar op grond van een bedongen hoofdelijkheid (zie artikel 2 van het modelkohier);
(...) dat (verweerster) terecht stelt dat de verjaring van de conventionele interesten, die
zonder ingebrekestelling beginnen te lopen van de dag nadat de borg betaalde, gestuit is
op 5 september 1996, datum waarop (eiseres) en de in gemeenverklaring opgeroepen partij (verweersters) recht op terugbetaling hebben erkend; dat het incidenteel beroep gegrond is".
Het arrest veroordeelt eiseres (solidair met V.) tot het betalen van een hoofdsom van
961.097 BEF, te vermeerderen met de conventionele interest van 10,5 pct. per jaar vanaf 5
september 1991, tot 5 september 1997 en daarna met de gerechtelijke interest.
Grieven
De betalende borg beschikt over een regresrecht dat een zelfstandig recht is. De borg
oefent een eigen terugvorderingsrecht uit waarbij hij integraal kan worden vergoed, en
zelfs al is deze vordering versterkt door een subrogatoire vordering waarbij de borg is gesubrogeerd in alle rechten die de schuldeiser had tegen de schuldenaar, kan de borg van de
hoofdschuldenaar slechts terugvorderen hetgeen de schuldeiser had kunnen vorderen.
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek verzet zich er echter tegen dat het zelfstandig
terugvorderingsrecht van de borg vermeerderd zou worden met conventionele interest, nu
tussen de borg en de hoofdschuldenaar dergelijke overeenkomst ter zake niet tot stand
kwam, de borg alleen in de plaats wordt gesteld voor hetgeen hij daadwerkelijk heeft betaald en niet kan aangenomen worden dat de solvens door de kracht van de subrogatie een
recht zou verkrijgen op de interest welke door de schuldenaar verschuldigd mochten zijn
jegens de oorspronkelijke schuldeiser.
Het bestreden arrest dat eiseres, hoofdschuldenaar, samen met haar ex-echtgenoot, veroordeelt tot het betalen van de hoofdsom vermeerderd met de conventionele interest, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel opgesomde bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat overeenkomstig de artikelen 2028 en 2029 van het Burgerlijk Wetboek, de borg die de schuld betaald heeft, op de hoofdschuldenaar verhaal heeft om door hem terugbetaald te worden en te dien einde in de rechten
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treedt die de schuldeiser had tegen de schuldenaar;
Overwegende dat de rechtsvordering die de borg heeft ingesteld tegen de
schuldenaar dus de vordering zelf van de schuldeiser is, en tot de uitvoering
strekt van de verbintenis zelf;
Dat daaruit volgt dat ten belope van de betaling aan de schuldeiser, diens
schuldvordering is overgegaan op de borg met alle bestanddelen en toebehoren;
Dat hieronder ook de conventionele interest die vervalt na het tijdstip van de
betaling, dient gerekend te worden;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
21 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 192
3° KAMER - 24 maart 2003

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — BESCHERMDE
WERKNEMERS - DRINGENDE REDEN - VOORZITTER ARBEIDSRECHTBANK AANHANGIGMAKING - VERZOEKSCHRIFT - VERMELDING - WERKGEVER - ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP - VERZUIM - ONREGELMATIGHEID - NIETIGHEID.
2º VORDERING IN RECHTE - ONDERNEMINGSRAAD EN
VEILIGHEIDSCOMITÉ - BESCHERMDE WERKNEMERS - DRINGENDE REDEN - VOORZITTER
ARBEIDSRECHTBANK - AANHANGIGMAKING - VERZOEKSCHRIFT - VERMELDING - WERKGEVER ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP - VERZUIM - ONREGELMATIGHEID - NIETIGHEID.
1º en 2° Op straffe van nietigheid voorgeschreven is de verplichte vermelding van de zetel
van de vennootschap in het verzoekschrift van de werkgever die, enerzijds, het
voornemen heeft een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het
veiligheidscomité, of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om een dringende reden te
ontslaan, en die, anderzijds, de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank; het verzuim of de onregelmatigheid van die vermelding is evenwel
onderworpen aan de regels inzake de excepties van nietigheid, die zijn vastgelegd in het
Gerechtelijk Wetboek1. (Art. 4, §§1, 2, eerste lid, 2° en 4 Wet 19 maart 1991; artt. 2, 861
en 867 Ger.W.)
1 Zie Cass., 22 nov. 1993, A.R. S.93.0047.N - S.93.0048.N, nr. 478; 27 feb. 1995, A.R. S.94.0131.N,
nr. 114; 17 maart 1997, A.R. S.96.0056.F, nr. 147; vgl. art. 1034ter Ger.W.
I.v.m. de regel dat het Hof van Cassatie gebonden is door het rechterlijk gewijsde van het arrest
waarbij het arbeidshof beslist dat het tegen de bestreden beschikking ingestelde hoger beroep niet
ontvankelijk is op grond dat het gericht is tegen een beslissing waartegen dat rechtsmiddel volgens
het arrest van het arbeidshof niet kan worden aangewend, vgl. Cass., 22 okt. 2001, A.R.
S.00.0118.F - S.00.0131.F, nr. 564.
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(BP CHEMBEL N.V. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0011.F)

I. Bestreden beslissing.
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, die op 25 oktober 2001 is
gewezen door de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Charleroi en die bij eindbeslissing als een uitspraak in laatste aanleg wordt beschouwd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. De feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit
de bestreden beschikking en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
kunnen aldus worden samengevat :
Daar eiseres verweerder om een dringende reden wilde ontslaan diende ze bij
de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Charleroi het verzoekschrift in, dat bedoeld wordt in artikel 4, §1 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onder-nemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.
De bestreden beschikking verklaart dat verzoekschrift niet ontvankelijk.
Binnen de termijnen die de kennisgeving van die beschikking heeft doen ingaan heeft eiseres, enerzijds, hoger beroep ingesteld tegen die beschikking, anderzijds, daartegen het cassatieberoep ingesteld waarover het onderhavige arrest
uitspraak doet.
Bij arrest van 17 september 2002, dat de volgende dag aan eiseres ter kennis
werd gebracht, verklaarde het Arbeidshof te Bergen het hoger beroep niet ontvankelijk op grond dat het gericht was tegen een beslissing waartegen dat rechtsmiddel niet kon worden aangewend.
Tegen dat arrest is geen cassatieberoep ingesteld.
IV. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 4, §§1, 2 en 4 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden;
- de artikelen 2, 17, 18 en 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid 861
en 867 van dat wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beschikking verklaart het verzoekschrift dat eiseres op 5 oktober 2001 aan
de griffie van de arbeidsrechtbank had gericht op grond van artikel 4 van de wet van 19
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maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de beschermde werknemers teneinde de machtiging te verkrijgen om verweerder om dringende reden te ontslaan niet ontvankelijk op de volgende gronden :
"Voor elke uitspraak over de eventuele schorsing van de arbeidsovereenkomst [van verweerder] tijdens de duur van de rechtspleging tot erkenning van de dringende reden, dient
uitspraak te worden gedaan over de door verweerder opgeworpen grieven in verband met
de ontvankelijkheid van het verzoekschrift; dat hij aanvoert dat de in artikel 4 van de wet
van 19 maart 1991 vermelde vormen niet in acht genomen zijn op grond dat :
- de zetel van de vennootschap van de werkgever niet, zoals in het verzoekschrift vermeld staat, gelegen is in het industriepark van Feluy Nord - Zone C te 7181 te Feluy maar
in de Amocolaan, 2, 2440 te Geel;
- de vermeldingen betreffende de op te roepen persoon onjuist zijn wat (verweerster)
betreft die wordt aangewezen zonder nadere opgave van de identiteit van de persoon, en
de vermelding van het adres van de zetel van haar bedrijf bovendien foutief is;
- het verzoekschrift een andere dringende reden bevat dan die welke waren opgegeven
in de haar op 5 oktober 2001 toegezonden aangetekende brief;
Dat hij van oordeel is dat het ontbreken van die vermeldingen de volstrekte nietigheid
van het verzoekschrift tot gevolg heeft;
Dat eiseres doet opmerken dat, ook al zou het verzoekschrift nietig zijn - quod non te
dezen, - die nietigheid gedekt is door de artikelen 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de verweerders immers geen enkele grief aanvoeren en dat hun tegenwoordigheid
ter zitting alsook die van hun raadsman aantonen dat de akte het doel heeft bereikt dat de
wet ermee beoogt;
Dat de in het verzoekschrift vermelde bijkomende ernstige reden al evenmin de nietigheid ervan tot gevolg heeft; dat het verzoekschrift immers de bestanddelen van de dringende reden niet hoeft te vermelden, maar wel vergezeld dient te gaan van brieven waarin
die ernstige redenen worden uiteengezet;
Dat de vraag dus rijst of het verzoekschrift, waardoor de zaak op 5 oktober 2001 bij
aangetekende brief aanhangig werd gemaakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank,
voldoet aan de vereisten van artikel 4 van de wet van 19 maart 1991;
1. Dat artikel 4, §§ 2, 3 en 4, het volgende bepaalt :
§ 2. Het verzoekschrift wordt gericht naar de griffie bij een ter post aangetekende brief
en vermeldt :
1° [...]
2° de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de verzoeker evenals, in voorkomend
geval, zijn hoedanigheden en inschrijving in het handelsregister of in het ambachtsregister
of, indien het een rechtspersoon betreft, de aanduiding van zijn benaming, van zijn juridische aard en van zijn maatschappelijke zetel;
3° de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te roepen personen;
4° [...]
§ 3. In de bij § 1 bedoelde brieven moet de werkgever alle feiten vermelden die naar
zijn oordeel elke professionele samenwerking definitief onmogelijk maken vanaf het
ogenblik waarop zij door de arbeidsgerechten als juist en voldoende zwaarwichtig zouden
beoordeeld worden. In geen geval mogen deze feiten verband houden met de uitoefening
van het mandaat van de personeelsafgevaardigde.
§ 4. De modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de vermeldingen die dit artikel
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oplegt, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid.
2. Dat 'genoemd artikel 4 bedoeld is om de bescherming die in geval van ontslag om
een dringende reden dient te worden verleend aan de personeelsafgevaardigden en aan de
niet verkozen kandidaten voor de ondernemingsraden, de comités voor veiligheid, hygiëne en verfraaiing van de [werk]plaatsen', thans de comités voor preventie en bescherming
op het werk, een wettelijk kader te verlenen;
Dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 september 1995 heeft beslist dat 'de bijzondere bescherming van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het
comité voor veiligheid en gezondheid [...] tot doel heeft, enerzijds, aan de werknemerspersoneelsafgevaardigden de gelegenheid te geven hun opdracht in de onderneming uit te
oefenen en, anderzijds, de volledige vrijheid van de werknemers te waarborgen om zich
daartoe bij de verkiezingen kandidaat te stellen; dat, vermits die bescherming in het algemeen belang is ingevoerd, zij de openbare orde raakt';
Dat artikel 4 van die wet dus de openbare orde raakt; dat 'een bepaling van openbare
orde volstrekte gelding heeft en dat de schending ervan, die de volstrekte nietigheid tot
gevolg heeft, door de rechter ambtshalve moet worden opgeworpen'; dat uit het feit dat
die bepaling van openbare orde is volgt dat 'daarvan geenszins kan worden afgewezen,
zelfs niet wanneer dat voordeliger uitkomt voor de werknemers';
Dat 'de tekst van artikel 4 niet alleen van openbare orde is, maar bovendien klaar en
duidelijk is en niet voor uitlegging vatbaar is';
3. Dat artikel 4, § 2, 2°, preciseert dat het verzoekschrift, indien het een rechtspersoon
betreft, de aanduiding van de maatschappelijke zetel van verzoeker bevat, terwijl de vermelding in het verzoekschrift geenszins overeenkomt met de maatschappelijke zetel, wat
niet wordt betwist door eiseres die toegeeft dat de zetel van de vennootschap in werkelijkheid gelegen is in de Amocolaan 2 te Geel;
Dat wat dat betreft dient te worden vastgesteld dat de bij artikel 4, § 2, 2° van de wet
van 19 maart 1991 voorgeschreven vorm niet in acht genomen is zodat 'de vordering om
[verweerder] om een dringende reden te mogen ontslaan dus niet is ingesteld volgens de
regels van openbare orde, die bij artikel 4, §4 van dezelfde wet op straffe van nietigheid
zijn voorgeschreven';
4. Dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die de algemene regels inzake de
nietigheden bevatten, niet van toepassing zijn wegens de specifieke aard van de bij de wet
van 19 maart 1991 ingevoerde procedure alsook wegens de door de wetgever zelf gewilde
rechtsvormen.
5. Dat het verzoekschrift, dat bij aangetekende brief van 5 oktober 2001 aan de voorzitter van de arbeidsrechtbank is gericht, bijgevolg niet ontvankelijk moet worden
verklaard".
Grieven
...
2. Tweede onderdeel
Artikel 4, §4 van de wet van 19 maart 1991 bepaalt dat de vermeldingen die, krachtens
§2 van dezelfde bepaling, moeten voorkomen in het verzoekschrift van de werkgever die
het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de in dit wetboek gestelde regels
van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door
niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek; noch artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 noch enige andere bepaling van die
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wet bepalen dat de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing
zijn op de procedure van ontslag om dringende reden van de beschermde werknemers; de
toepassing van die bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek is bovendien niet onverenigbaar met artikel 4 van de wet van 19 maart 1991; ten onrechte beslist de bestreden beschikking dienaangaande dat de bij artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 voorgeschreven vormen van het verzoekschrift van openbare orde zijn en dat elke afwijking daarvan
uitgesloten is; alleen de bij de wet van 19 maart 1991 ingevoerde bijzondere bescherming
tegen het ontslag van de beschermde werknemers is immers van openbare orde; dat is niet
het geval met het geheel van de in die wet vervatte regels, inzonderheid, met de regels betreffende de vermeldingen die moeten voorkomen in het verzoekschrift waarbij de werkgever die het voornemen heeft een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde te ontslaan de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; hoe dan ook sluit de mogelijkheid dat de bij artikel 4 van de wet van 19 maart 1991
voorgeschreven vormen van openbare orde zijn de toepassing van de algemene regels van
het Gerechtelijk Wetboek betreffende de nietigheden (vermeld in het vierde deel, boek II,
titel II, hoofdstuk VII, afdeling 5 van dat wetboek) niet uit.
Artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter een proceshandeling
alleen dan nietig kan verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt en artikel 867
van hetzelfde wetboek bepaalt dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van
een proceshandeling, met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid
voorgeschreven termijnen, of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat
de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.
Daaruit volgt dat de bestreden beschikking niet wettig heeft kunnen beslissen dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die de algemene regels betreffende de nietigheden
bevatten, niet van toepassing zijn op de nietigheid die, krachtens artikel 4, §4 van de wet
van 19 maart 1991, een sanctie is wegens het verzuim van de vermeldingen die, krachtens
artikel 4, §2 van dezelfde wet, in het verzoekschrift moeten voorkomen, waaronder de
aanwijzing van de maatschappelijke zetel van verzoeker, zodat de bestreden beschikking
alle, in het middel vermelde wetsbepalingen schendt. Daaruit volgt bovendien dat de bestreden beschikking, door de verweermiddelen, die eiseres op grond van de artikelen 861
en 867 van het Gerechtelijk Wetboek heeft aangevoerd tegen de door de verweerders opgeworpen exceptie van nietigheid, te verwerpen, inzonderheid die twee wetsbepalingen
schendt.

V. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat de bestreden beschikking vaststelt dat het verzoekschrift
waarbij de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig is gemaakt
op grond van artikel 4, §1 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, een adres bevat dat niet
overeenkomt met dat van de maatschappelijke zetel van eiseres;
Dat de bestreden beschikking, na erop te hebben gewezen dat de aanduiding
van de zetel van de vennootschap, indien het een rechtspersoon betreft, bij artikel
4, § 2, 2°, en §4 van die wet op straffe van nietigheid is voorgeschreven, overweegt "dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, die de algemene regels
inzake de nietigheden bevatten, wegens de specifieke aard van de bij de wet van
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19 maart 1991 ingevoerde procedure alsook wegens de door de wetgever zelf gewilde vormen niet van toepassing zijn" en op grond daarvan beslist "dat het verzoekschrift [...] bijgevolg niet ontvankelijk moet worden verklaard;
Overwegende dat krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, de in dit
wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, behoudens
wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de
toepassing van de bepalingen van dit wetboek;
Overwegende dat geen enkele bepaling van de wet van 19 maart 1991 en geen
enkel terzake toepasselijk algemeen rechtsbeginsel onverenigbaar zijn met de
toepassing van de in de artikelen 860 tot 867 van het Gerechtelijk Wetboek vervatte regeling betreffende de excepties van nietigheid op het door de bestreden
beschikking vastgestelde verzuim of de vastgestelde onregelmatigheid;
Dat de bestreden beschikking, door het tegendeel te beslissen, artikel 2 van dat
wetboek en de in het middel aangegeven bepalingen van de wet van 19 maart
1991 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden beschikking;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Bergen.
24 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 193
3° KAMER - 24 maart 2003

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID SCHORSING - BESLISSING - UITWERKING - CURSUS SOCIALE PROMOTIE - TWAALF MAANDEN NA
HET EINDE VAN DE CURSUS - VOORWAARDEN - CUMULATIE - GELIJKHEIDSBEGINSEL OVEREENSTEMMING.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING LANGDURIGE WERKLOOSHEID - SCHORSING - BESLISSING - UITWERKING - CURSUS SOCIALE
PROMOTIE - TWAALF MAANDEN NA HET EINDE VAN DE CURSUS - VOORWAARDEN - CUMULATIE.
1º en 2° De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige
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werkloosheid heeft pas uitwerking twaalf maanden na het einde van de door de werkloze
gevolgde cursus sociale promotie, wanneer met name gelijktijdig is voldaan aan de
voorwaarde dat de werkloze de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig
heeft bijgewoond en aan de voorwaarde dat de cursus met succes werd beëindigd of
stopgezet om een reden onafhankelijk van de wil van de werkloze of ten gevolge van een
tewerkstelling; die regel is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. (Art. 83, §6, derde lid
Werkloosheidsbesluit 1991; art. 10 G.W. 1994)
(R.V.A. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0029.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 november 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10 van de Grondwet (1994);
- artikel 83, §§ 1, tweede lid, inzonderheid 5°, (artikel 83, § 1, tweede lid, zoals het is
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 mei 1994) en 6, inzonderheid derde lid van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op 28 augustus 1996 besliste de directeur van het werkloosheidsbureau te Brussel dat
het recht van verweerster op werkloosheidsuitkeringen wegens de lange duur van haar
werkloosheid geschorst was met ingang van 2 september 1996, dat is de eerste maandag
volgend op de dag waarop de brief houdende de kennisgeving van de beslissing ter post
was afgegeven. Het beroepen vonnis besliste dat verweerster aanspraak kon maken op het
voordeel van artikel 83, §6, derde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering en bevestigde daarom de beslissing van de directeur met als enig voorbehoud dat de schorsing van het recht op uitkering pas uitwerking zou krijgen op 30 juni 1997. Het arrest bevestigt het vonnis, behalve in zoverre het
de datum had vastgesteld waarop de schorsing uitwerking diende te krijgen, en het beslist
dat met toepassing van artikel 83, §6, derde lid van het koninklijk besluit die datum 3 juni
1997 moet zijn, dat is twaalf maanden nadat verweerster de door haar gevolgde cursus
heeft stopgezet.
Het arrest baseert zijn beslissing op de volgende gronden :
- eiser kan niet beslissen dat verweerster het voordeel van artikel 83, §6, derde lid van
het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
niet kan genieten omdat ze de cursus sociale promotie niet gedurende ten minste negen
maanden volgde op het ogenblik dat ze die stopzette om een reden onafhankelijk van haar
wil;
- die bepaling bevat twee afzonderlijke voorwaarden die niet gelijktijdig dienen vervuld
te zijn;
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- het vereiste van de gelijktijdigheid slaat enkel op de in artikel 83, § 6, tweede lid, 1°
tot 5°, vermelde voorwaarden, die te dezen alle vervuld zijn, [enerzijds] "en de wijze
waarop de tekst van het laatste lid is opgesteld mist klaarheid en logische samenhang, anderzijds";
- het bepaalde in artikel 83, § 6, derde lid, "moet aldus worden begrepen dat de aanvang
van de schorsing slechts naar een latere datum wordt verschoven als de werkloze de cursus met succes heeft voltooid na de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig te hebben bijgewoond, of indien hij ze voor die negen maanden heeft stopgezet, dat
gedaan heeft om een reden onafhankelijk van zijn wil of ten gevolge van een tewerkstelling";
- "die uitlegging dient te worden gevolgd, te meer daar de uitlegging die (eiser) geeft
aan artikel 83, §6, laatste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 in strijd is
met het in artikel 10 van de Grondwet vervatte gelijkheidsbeginsel, aangezien zij impliceert dat tussen de werklozen die de cursus hebben stopgezet om een reden onafhankelijk
van hun wil een discriminatie zonder objectieve en redelijke grondslag wordt gemaakt
naargelang zij, enerzijds, de cursus reeds gedurende ten minste negen maanden hebben
kunnen volgen, of, anderzijds, die cursus niet gedurende ten minste negen maanden hebben gevolgd".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 83, § 1, tweede lid, 5° van het koninklijk besluit van 25 november
1991, zoals het bestond toen de beslissing van de directeur ter kennis werd gebracht van
verweerster, diende die beslissing uitwerking te krijgen op de maandag volgend op de dag
waarop de brief houdende de kennisgeving van de beslissing ter post werd afgegeven.
Artikel 83, § 6, eerste lid, voorziet in een bijzondere regel indien de werkloze een cursus sociale promotie volgt op het ogenblik dat de schorsing uitwerking zou moeten hebben: in dat geval heeft de schorsing slechts uitwerking op het einde van deze cursus. Vereist is evenwel, de tekst zegt het uitdrukkelijk, dat gelijktijdig voldaan is aan de vijf, in het
tweede lid, opgesomde voorwaarden (één ervan is dat de directeur oordeelt dat de cursus
voorbereidt tot een loontrekkend beroep en bijdraagt tot de reïntegratie van de betrokken
werkloze in het economisch circuit: artikel 83, § 6, tweede lid, 4°).
Diezelfde paragraaf 6 van artikel 83 bepaalt in het derde lid het volgende :
"In afwijking van het eerste lid heeft de schorsing slechts uitwerking twaalf maanden
nadat de werkloze de cursus heeft beëindigd, indien daarenboven gelijktijdig voldaan is
aan volgende voorwaarden :
1° de werkloze heeft de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig gevolgd;
2° de cursus werd met succes beëindigd, of stopgezet om een reden onafhankelijk van
de wil van de werkloze of ten gevolge van een tewerkstelling".
Uit de bewoordingen van dat derde lid blijkt dat de schorsing van het recht op uitkeringen pas uitwerking krijgt twaalf maanden na het einde van de cursus wanneer niet alleen
voldaan is aan de voorwaarden [krachtens welke] de uitwerking van de schorsing kan
worden verschoven tot het einde van de cursus sociale promotie, maar tevens aan de in het
derde lid vermelde voorwaarde, wat impliceert dat zij tezamen dienen vervuld te zijn.
De Nederlandse tekst van die bepaling bevestigt dat aan de voorwaarden gelijktijdig
moet zijn voldaan.
Door te beslissen dat verweerder slechts de tweede bijkomende voorwaarde dient te
vervullen om te verkrijgen dat de beslissing tot schorsing pas uitwerking krijgt twaalf
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maanden na het einde van de cursus, ook al is niet aan de eerste voorwaarde voldaan,
schendt het arrest artikel 83, §6, derde lid van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering en miskent het daarenboven de regel volgens welke de beslissing tot schorsing uitwerking had de maandag volgend op de dag
waarop ze ter post werd afgegeven (schending van artikel 83, §1, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991, zoals het van toepassing was na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 10 mei 1994).
2. Tweede onderdeel
In strijd met wat het bestreden arrest beslist, doet de door eiser voorgestane uitlegging
van artikel 83, §6, derde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 geen met
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel strijdige discriminatie ontstaan tussen de langdurig
werklozen die de cursus sociale promotie moeten stopzetten, al naargelang zij deze al na
niet reeds gedurende ten minste negen maanden hebben gevolgd.
Net zoals de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden impliceert de in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van
de gelijkheid van de Belgen voor de wet dat al degenen die zich in dezelfde situatie bevinden op dezelfde wijze worden behandeld, maar sluit ze niet uit dat tussen verschillende
categorieën van personen een onderscheid wordt gemaakt, voor zover de maatstaf voor
dat onderscheid een objectieve en redelijke grondslag heeft.
Het bestaan van een dergelijke grondslag moet worden beoordeeld in het licht van het
doel en de gevolgen van de getroffen maatregel. Het gelijkheidsbeginsel wordt miskend
wanneer er geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel.
De cursus sociale promotie, bedoeld in artikel 83, §6 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 moet voorbereiden tot een loontrekkend beroep en bijdragen tot de reïntegratie van de betrokken werkloze in het economisch circuit (artikel 83, § 6, eerste lid, 4°).
Opdat de langdurig werkloze werkelijk de kans zou krijgen aldus opnieuw werk te vinden,
is evenwel vereist dat hij werkelijk een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe kennis heeft opgedaan, wat, blijkens het koninklijk besluit, vereist dat de werkloze de cursus regelmatig
heeft bijgewoond gedurende ten minste negen maanden (derde lid, 1°) en dat de cursus
met succes werd beëindigd (derde lid, 2°) of dat hij ze niet tot het eind heeft kunnen bijwonen om een reden onafhankelijk van zijn wil. Verre van onverantwoord te zijn heeft
het door het arrest vermelde onderscheid in behandeling tussen de werklozen die tot
laatstgenoemde categorie behoren al naargelang zij de cursus stopzetten voor dan wel na
negen maanden, wel degelijk een objectieve en redelijke grondslag: de langdurig werkloze die zich genoodzaakt ziet de cursus stop te zetten vooraleer hij die gedurende ten minste negen maanden heeft kunnen bijwonen, heeft geen opleiding gekregen die voldoende
is om hem nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Derhalve is het niet verantwoord
dat voor hem de schorsing van zijn recht op uitkeringen pas uitwerking krijgt twaalf
maanden nadat hij zijn cursus heeft stopgezet.
Door de door eiser aan artikel 83, §6, laatste lid van het koninklijk besluit gegeven uitlegging te verwerpen op grond dat zij dan in strijd zou zijn met het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid voor de wet, schendt het bestreden arrest artikel 10 van de Grondwet
en bijgevolg artikel 83, §6, laatste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel :
Overwegende dat artikel 83, §6, eerste lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat, indien de
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werkloze een cursus sociale promotie volgt op het ogenblik dat de schorsing van
het recht op uitkeringen wegens langdurige werkloosheid uitwerking zou moeten
hebben overeenkomstig §1, tweede lid van hetzelfde artikel, de schorsing slechts
uitwerking heeft op het einde van deze cursus;
Dat artikel 83, §6, eerste lid, evenwel krachtens het tweede lid, slechts van toepassing is indien gelijktijdig is voldaan aan de vijf voorwaarden die in laatstgenoemd lid worden opgesomd;
Dat artikel 83, §6, derde lid, bepaalt dat in afwijking van het eerste lid, de
schorsing slechts uitwerking heeft twaalf maanden nadat de werkloze de cursus
heeft beëindigd, indien daarenboven gelijktijdig voldaan is aan de volgende
voorwaarden :
1° de werkloze heeft de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig bijgewoond;
2° de cursus werd met succes beëindigd, of stopgezet om een reden onafhankelijk van de wil van de werkloze of ten gevolge van een tewerkstelling;
Overwegende dat uit die bepalingen, en tevens uitdrukkelijk uit de Nederlandse tekst van het derde lid, blijkt dat de werkloze gelijktijdig moet voldoen aan de
twee bijkomende voorwaarden van dat lid opdat het op hem van toepassing zou
zijn;
Overwegende dat het arrest, door het tegendeel te beslissen, artikel 83, §6, derde lid van het koninklijk besluit van 25 november 1991 schendt;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat de in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet impliceert dat al degenen die in dezelfde situatie verkeren op dezelfde wijze moeten worden behandeld, maar niet uitsluit dat
tussen verschillende categorieën van personen een onderscheid wordt gemaakt,
voor zover de maatstaf voor dat onderscheid op een objectieve en redelijke
grondslag berust; dat het bestaan van een dergelijke grondslag moet worden beoordeeld in het licht van het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel; dat
het gelijkheidsbeginsel wordt miskend, wanneer vaststaat dat er geen redelijke
verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel;
Overwegende dat de cursus sociale promotie met toepassing van voormeld artikel 83, § 6, slechts in aanmerking wordt genomen, onder meer, wanneer, zoals
het tweede lid, 3° tot 5°, preciseert, de duurtijd van die cursus ten minste negen
maanden bedraagt, voorbereidt tot een loontrekkend beroep en bijdraagt tot de
reïntegratie van de betrokken werkloze in het economisch circuit en regelmatig is
bijgewoond;
Overwegende dat niet blijkt dat het vereiste dat de werkloze de cursus gedurende ten minste negen maanden regelmatig moet hebben bijgewoond waardoor
hij een nieuwe beroepsopleiding kon opdoen die bijdroeg tot zijn reïntegratie in
het economisch circuit, een maatstaf is die geen objectieve en redelijke grondslag vormt voor de verschuiving van de aanvangsdatum van de schorsing, als bepaald in voormeld artikel 83, § 6, derde lid;
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Overwegende dat het arrest, door de door eiser voorgestane uitlegging volgens
welke "1° en 2° van het laatste lid van § 6 van artikel 83 afzonderlijke voorwaarden zijn die gelijktijdig moeten vervuld zijn" te verwerpen op grond dat die uitlegging "in strijd is met het in artikel 10 van de Grondwet vervatte gelijkheidsbeginsel", de in het onderdeel vermelde bepalingen schendt;
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;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
24 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 194
3° KAMER - 24 maart 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
ALLERLEI - BEWIJS - BEWIJSLAST.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID BEWIJSLAST - ARBEIDSOVEREENKOMST.
1º en 2° Het bestreden arrest schendt geen wettelijke bepaling die geen verband houdt met
de bepalingen betreffende de bewijslast door de beslissing dat eiser, die de bewijslast
draagt, het bewijs niet levert van het bestaan van de door hem aangevoerde
arbeidsovereenkomst, te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter
beoordeling onderworpen feiten niet wijzen op het bestaan van een dergelijke
overeenkomst, ook al hebben die feiten geen betrekking op de bestaansvereisten van de
arbeidsovereenkomst of volstaan ze niet om het bestaan ervan uit te sluiten. (Art. 870
Ger.W.)
(M. T. SPACEBEL N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0089.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 december 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, 17, 20, 32, 37, 38, 39 en 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiser niet gegrond, bevestigt het beroepen
vonnis waarbij de vordering niet gegrond wordt verklaard en veroordeelt eiser in de kosten op de volgende gronden :
"1. De partij die het bestaan van een arbeidsovereenkomst aanvoert moet daarvan het
bewijs leveren. De arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt door een gezagsverhouding
die impliceert dat de werkgever gezag uitoefent over de werknemer tijdens de uitvoering
van de overeenkomst. Het bestaan van de arbeidsovereenkomst veronderstelt de mogelijke uitoefening van gezag; het is niet vereist dat zulks doorlopend en daadwerkelijk gebeurt.
2. [Eiser] heeft geregeld ereloonstaten toegezonden aan [verweerster] en de sociale en
fiscale verplichtingen, die eigen zijn aan een zelfstandige, vervuld. Nooit gedurende de
gehele tijd van de samenwerking heeft hij geclaimd dat hij als werknemer onder het gezag
van verweerster stond. Het onderzoek van de door [eiser] aan [verweerster] toegezonden
ereloonstaten brengt een onregelmatige activiteit aan het licht: [eiser] werkt wanneer het
hem zint en hij beschikt dus vrij over zijn tijd. Dat gegeven blijkt ook nog hieruit dat [eiser] betaald wordt per werkdag (13.000 BEF).
3. Wie arbeid verricht ziet uiteraard zijn vrijheid beperkt door het doel zelf van de samenwerking; de zelfstandigheid sluit een zeker toezicht, ja zelfs algemene instructies, niet
uit. De omstandigheid dat de arbeid verricht wordt in de kantoren van de vennootschap
impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een gezagsverhouding. Het kan, zoals te dezen, een loutere faciliteit zijn die aan [eiser] wordt toegekend en vanuit die optiek spreekt
het vanzelf dat [eiser] moet werken tijdens de openingsuren van de vennootschap.
4. Het feit dat het resultaat van de ontdekkingen of van het onderzoek eigendom van
[verweerster] blijft maakt deel uit van de overeenkomst tussen de partijen maar veronderstelt geenszins de uitoefening van gezag.
5. Het karakter intuitu personae van de overeenkomst vormt hier een argument ten
gunste van de zelfstandigheid, daar de bekwaamheid van [eiser] voor [verweerster] de reden is waarom zij heeft ingestemd met de haar voorgestelde samenwerking. Dat vormt
geen aanwijzing van een gezagsverhouding.
Aan het eind van die overwegingen beslist het [arbeids]hof dat [eiser], ofschoon hij de
bewijslast draagt, het bewijs niet levert van het bestaan van de aangevoerde arbeidsovereenkomst. Het [beroepen] vonnis moet dus worden bevestigd".
Grieven
Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door hem
vastgestelde feiten wettig het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst heeft kunnen afleiden.
De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten.
Teneinde te beslissen dat eiser, ofschoon hij de bewijslast draagt, het bewijs niet lever-
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de van het bestaan van de aangevoerde arbeidsovereenkomst, verwerpt het arrest, enerzijds, uitdrukkelijk bepaalde, door eiser opgeworpen gegevens als niet doorslaggevend en
neemt het, anderzijds, gegevens in aanmerking die volgens het arbeidshof het bestaan van
een arbeidsovereenkomst uitsluiten.
Nochtans sluit geen van de gegevens, afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, die het
arrest ten grondslag legt aan de beslissing dat eiser het bewijs niet levert van het bestaan
van een arbeidsovereenkomst, het bestaan uit van een gezagsverhouding tussen eiser en
verweerster.
Aldus vormen de feiten dat eiser geregeld ereloonstaten toezond aan verweerster, dat
hij de sociale en fiscale verplichtingen vervulde die eigen zijn aan een zelfstandige, dat hij
nooit tijdens de gehele duur van de samenwerking geclaimd heeft dat hij als werknemer
onder het gezag van verweerster stond, niet het bewijs dat hij zijn arbeid niet verrichtte tegen loon en onder het gezag van een werkgever.
Zo heeft het arbeidshof uit de omstandigheid dat hij onregelmatig arbeid verrichtte en
dat hij per arbeidsdag werd betaald evenmin wettig kunnen afleiden "dat [eiser] werkt
wanneer het hem zint en hij dus vrij beschikt over zijn tijd" en heeft het derhalve op grond
van die gegevens evenmin wettig het bestaan van een gezagsverhouding kunnen uitsluiten.
Daaruit volgt dat het arrest de beslissing dat eiser met verweerster niet verbonden was
door een arbeidsovereenkomst grondt op feiten die geen verband houden met de essentiële
bestaansvereisten voor dat soort overeenkomst (de gezagsverhouding, de arbeid en het
loon) of die hoe dan ook het bestaan van zodanige overeenkomst geenszins uitsluiten.
Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord en het schendt de artikelen 1, 3, 17,
20, 32, 37, 38, 39 en 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, daar het weigert het bestaan van een aan die wet onderworpen arbeidsovereenkomst
te erkennen en bijgevolg weigert de bepalingen ervan, inzonderheid die in verband met de
beëindiging van een dergelijke overeenkomst, toe te passen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest, door de beslissing dat eiser, "ofschoon hij de bewijslast draagt, niet het bewijs levert van het bestaan van de door hem aangevoerde arbeidsovereenkomst" te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter beoordeling onderworpen feiten niet wijzen op het bestaan van een
dergelijke overeenkomst, zelfs als die feiten geen verband houden met de essentiële vereisten voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst of niet volstaan om
het bestaan ervan uit te sluiten, geen van de in het middel vermelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.
24 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en van Eeckhoutte.

732

HOF VAN CASSATIE

Nr. 195 - 24.3.03

Nr. 195
3° KAMER - 24 maart 2003

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ANDERE WIJZEN VAN BEËINDIGING WERKNEMER - ONTSLAG - DADING - TOESTEMMING - GEWELD.
2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - GEWELD - DADING.
1º en 2° De beslissing van het bestreden arrest volgens welke het geweld, dat het bewezen
verklaart, onrechtmatig of ongeoorloofd is, wordt afdoende verantwoord door de niet door
een middel bekritiseerde overweging van dat arrest dat, los van het onderzoek van de
door de werkgever aan de werknemer verweten feiten, eerstgenoemde jegens
laatstgenoemde geweld heeft gebruikt dat onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de
omstandigheden waaronder de werkgever de litigieuze dading ter ondertekening aan de
werknemer heeft voorgelegd. (Artt. 1109 en 1112 B.W.)
(N.V.S.M. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0092.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 december 2001 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. Cassatiemiddelen
Eiseres voert drie middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1109, 1112, 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de dading waarbij verweerder zijn ontslag indiende met ingang op
30 januari 1997 terwijl eiseres afstand deed van haar recht om hem om een dringende reden te ontslaan alsook van elke klacht, burgerlijke rechtsvordering of strafvervolging
moet worden nietigverklaard, daar de toestemming van verweerder door geweld is afgeperst, en veroordeelt bijgevolg eiseres tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 4.676.058 BEF wegens beëindiging van de overeenkomst alsook van de wettelijke en gerechtelijke interest op het netto bedrag van die vergoeding en de kosten. Het
beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en
meer bepaald op de gronden betreffende het onrechtmatig of ongeoorloofd karakter van
het geweld.
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
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Met betrekking tot de "bedrieglijke aanrekening van reiskosten die [verweerder] in het
kader van [de] opdracht van medisch adviseur gemaakt heeft voor een voertuig met een
hoger vermogen dan dat van het voertuig dat hij werkelijk gebruikte", 1°) voerde eiseres
aan door middel van attesten te kunnen bewijzen dat verweerder zich al verschillende
maanden uitsluitend met een Renault Twingo verplaatste, die een geringer fiscaal vermogen heeft dan de Renault Espace, ofschoon hij de door hem teruggevorderde reiskosten
berekende op het gebruik van laatstgenoemd voertuig, 2°) betwistte zij de draagwijdte van
de door verweerder overgelegde voorgedrukte attesten met het argument dat de bewoordingen ervan onnauwkeurig waren: "herhaaldelijk reed [de echtgenote van verweerder]
naar haar werk in een Renault Twingo" en 3°) leidde zij daaruit af dat "het herhaalde gebruik van een wagen met een geringer fiscaal vermogen zonder de aanpassing naar beneden te vorderen van de ontvangen vergoedingen een listige kunstgreep [was] die met diefstal kon worden gelijkgesteld".
Het arrest beslist dat voornoemde grief de dreigementen van eiseres niet rechtvaardigde
op grond dat het "wegens de door [verweerder] overgelegde attesten niet afdoende bewezen is dat het op zijn minst onjuiste gebruik systematisch is geweest; dat er geen redenen
zijn om ze uit het debat te weren; dat daaruit voldoende blijkt dat de echtgenote [van verweerder] gedurende dezelfde periode als voornoemd het 'litigieuze' voertuig eveneens gebruikte". Het verklaart echter niet om welke reden het oordeelt dat de door eiseres overgelegde attesten niet volstonden als bewijs van het feit dat verweerder de laatste maanden
systematisch gebruik had gemaakt van de Twingo, en het antwoordt niet op het omstandig
verweer van eiseres volgens hetwelk de door verweerder overgelegde attesten onnauwkeurig zijn.
Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de
Grondwet) en miskent het principiële recht van een partij om door alle middelen van
recht, onder meer door attesten, het bewijs te leveren van de feitelijke omstandigheden die
de wettigheid van haar handelwijze rechtvaardigen (schending van de artikelen 1315 van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
1.2 Tweede onderdeel
Met betrekking tot "de bedrieglijke aanrekening van reiskosten die [verweerder] in het
kader van [de] opdracht van medisch adviseur gemaakt heeft voor een voertuig met een
hoger vermogen dan dat van het voertuig dat hij werkelijk gebruikte", voerde eiseres in
haar verzoekschrift in hoger beroep aan "dat het op zijn minst lichtzinnig is [haar] te verwijten [...] dat zij niet onmiddellijk heeft gereageerd maar zich aldus verschillende maanden lang heeft laten bedriegen; dat de eerste rechter verzuimd heeft acht te slaan op het
feit dat de zetel van [eiseres], die de werkgever is [van verweerder], gevestigd is te Brussel; dat zij dus onmogelijk kon nagaan of [verweerder] reed met een voertuig met een geringer fiscaal vermogen dan op de reiskostenstaten vermeld stond; dat [eiseres] dus niet
kon afgaan op de vermeldingen [van verweerder] op zijn kostenstaten; dat de personen die
hebben vastgesteld dat [verweerder] uitsluitend met een Renault Twingo reed, evenmin
wisten dat hij in zijn kostenstaten melding maakte van een voertuig met een hoger fiscaal
vermogen; dat de eerste rechter derhalve niet kon beslissen dat [eiseres] stilzwijgend heeft
[had] ingestemd met een handelwijze zodat deze niet langer als een ernstige tekortkoming
kon worden aangemerkt". In haar appèlconclusie voegde zij hieraan toe dat de termijn van
drie werkdagen pas was ingegaan vanaf het ogenblik waarop haar geneesheer-directeur
"de visu had vastgesteld dat de Renault Twingo op 27 januari 1997 op de parkeerplaats
stond".
Het arrest baseert zijn beslissing dat de werkgever geen goede redenen had om gebruik
te maken van het recht om de werknemer te ontslaan om de dringende reden dat hij een
voertuig had gebruikt waarvan het vermogen niet overeenkwam met het op zijn kostenstaten vermelde vermogen, op de volgende gronden: "(verweerder) heeft nooit het feit ver-
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heeld dat hij een voertuig met een gering vermogen gebruikte; die situatie heeft maandenlang publiekelijk voortgeduurd zonder dat de werkgever besloot om in te grijpen; [...] wat
betreft het zogezegd dringend karakter van de reden, staat het weliswaar - in geval van opeenvolgende feiten van dezelfde aard - aan de werkgever te oordelen hoelang hij een tekortkoming van de werknemer kan verdragen en dus het tijdstip te bepalen waarop hij kan
beslissen de feiten als ernstig te beschouwen, maar dan nog is het in dat geval vereist dat
de werkgever een redelijke termijn in acht neemt; de zogezegd ernstige en niet verheelde
feiten kunnen niet worden aangeklaagd na een lange periode, daar het dan niet meer aannemelijk is dat de professionele samenwerking onmiddellijk onmogelijk is geworden [...];
ofschoon de handelwijze [van verweerder] van bijzonder weinig kiesheid getuigde voor
een persoon met zijn status, is het toch vreemd dat die handelwijze als een ernstige tekortkoming werd beschouwd, terwijl [verweerder], volgens [eiseres], deze maandenlang helemaal niet verheimelijkte, op het ene geval na dat hij een traject met de trein had aangegeven als een traject dat hij met de wagen had afgelegd; bovendien is [verweerder] vooraf
nooit enige opmerking gemaakt; blijkbaar waren de voorwaarden voor een ontslag om
dringende reden niet vervuld; het geweld was dus onrechtmatig daar het niet gegrond was
op de normale uitoefening van een recht". Het arrest antwoordt hiermee niet op het omstandig verweer van eiseres volgens hetwelk zij het bedrog onmogelijk vroeger op het
spoor was kunnen komen. Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed
(schending van artikel 149 van de Grondwet). Het miskent bovendien de bewijskracht van
de conclusie waarin eiseres, verre van te betogen dat verweerder maandenlang had gehandeld zonder zijn handelwijze te verheimelijken, aangaf tot 27 januari 1997 niet te hebben
geweten dat verweerder met een Renault Twingo reed (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Bovendien kan de werkgever, krachtens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, de arbeidsovereenkomst om een dringende reden beëindigen binnen drie werkdagen nadat de
werkgever kennis gekregen had van de feiten; die termijn begint pas te lopen wanneer de
voor de beëindiging van de arbeidsovereen-komst bevoegde persoon of het daartoe bevoegde orgaan kennis heeft gekregen van het feit. Door te beslissen dat de voorwaarden
voor het ontslag om dringende reden niet vervuld waren, zonder daarbij vast te stellen dat
die persoon of dat orgaan op de hoogte was van de feiten, schendt het arrest derhalve die
wetsbepaling.
1.3 Derde onderdeel
Uit het eerste en het tweede onderdeel blijkt dat het arrest niet wettig en op grond van
een regelmatige redengeving uitspraak heeft gedaan over de objectieve ernst van de grief
volgens welke verweerder de laatste maanden systematisch gebruik had gemaakt van een
voertuig met een lager fiscaal vermogen dan dat waarvoor hij zijn kosten terugbetaald
kreeg, en al evenmin over het recht van eiseres om die grief aan te voeren. Bijgevolg beslist het niet wettig dat de door eiseres geuite dreigementen een misbruik van recht inhielden en niet in evenredigheid stonden tot de aan verweerder verweten feiten, en schendt
het derhalve de artikelen 1109 en 1112 van het Burgerlijk Wetboek op grond waarvan de
rechter een dading alleen mag nietig verklaren wegens geweld wanneer dat geweld ongeoorloofd is.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1109 en 1112 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de dading waarbij verweerder zijn ontslag indiende met ingang op
30 januari 1997 terwijl eiseres afstand deed van haar recht om hem om een dringende re-
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den te ontslaan alsook van elke klacht, burgerlijke rechtsvordering of strafvervolging
moet worden nietigverklaard, daar de toestemming van verweerder door geweld is afgeperst, en veroordeelt eiseres bijgevolg tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 4.676.058 BEF wegens beëindiging van de overeenkomst, alsook van de
wettelijke en gerechtelijke interest op het netto bedrag van die vergoeding en de kosten.
Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en
meer bepaald op de gronden betreffende het onrechtmatig of ongeoorloofd karakter van
het geweld.
Grieven
Wat betreft het verwijt dat eiseres aan verweerder richtte en dat volgens de vaststellingen van het arrest bestond in "de herhaalde overtreding van de richtlijnen van de hiërarchie waarbij hij namelijk achteraf en in weerwil van een schriftelijke richtlijn de workload
van de raadplegingen had gemanipuleerd met de bedoeling de werklast te verlichten",
voerde eiseres in haar verzoekschrift in hoger beroep aan "dat [verweerder] in een schriftelijke richtlijn van de coördinerend geneesheer werd aangemaand de minimum workload
van de raadplegingen, zoals zij door [haar] waren vastgesteld, na te leven; dat [hij] nochtans die richtlijn bleef overtreden; dat hij het informaticasysteem waarmee de controleraadplegingen werden beheerd achteraf manipuleerde, waardoor het werkelijk aantal opgeroepen rechthebbenden op een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid werd verlaagd en rechthebbenden werden doorgeschoven naar latere raadplegingen; dat [verweerder] daardoor zijn werklast verlichtte; [...] dat de eerste rechter die handelwijze beschouwt
als 'nalatigheid met een zweem van insubordinatie'; dat de eerste rechter zodoende geen
rekening heeft gehouden met het feit dat [verweerder] heeft toegegeven achteraf, door
manipulatie van het informaticasysteem, de hem opgelegde workload te hebben gewijzigd; dat het hier derhalve een geval van uitgesproken insubordinatie en niet een geval
van nalatigheid met een zweem van insubordinatie betreft"; in haar appèlconclusie voegde
zij hieraan toe "dat de workload van de controleraadplegingen in een schriftelijke richtlijn
van 19 april 1996 van de coördinerend geneesheer, dokter Laurent, was vastgesteld op een
aantalsquota van vijftien opgeroepen personen en op een tijdsquota van vijfenzeventig opgeroepen personen"; zij gaf die richtlijn in haar conclusie als volgt weer: "ik stel vast dat
je, ondanks mijn herhaalde opmerkingen, doorgaat met per raadpleging vijftig eenheden
en tien patiënten op te roepen. Daardoor zijn je raadplegingen snel gevuld en kan je geen
redelijke termijnen vaststellen voor de behandeling van de attesten wegens ongeschiktheid. Het is geenszins toegestaan voor de raadplegingen voortdurend zo'n gering aantal
eenheden te blijven oproepen. Telkenmale moet ik je attesten wijzigen in vijfenzeventig
eenheden - vijftien patiënten, dat is de maatstaf die wij allen hanteren"; in diezelfde conclusie preciseerde eiseres nog "dat dokter Devillers op 27 januari 1997 in tegenwoordigheid van dokter Laurent en J.P. Genbauffe, heeft vastgesteld dat [verweerder] achteraf
met de hand opnieuw lichtere quota's van 10/50 of 12/60 inbracht, onder meer voor de
raadplegingen te Moeskroen op 4, 9, 11, 12, 23, 31 december 1996 en op 6 en 20 november 1995, bijvoorbeeld; dat die manipulaties duidelijk blijken uit de stukken van het dossier van (eiseres); [...] dat uit het schrijven van 19 april 1996 afdoende blijkt dat [verweerder] doorging met de vastgestelde quota's achteraf te wijzigen met de bedoeling zijn raadplegingen te verlichten".
2.1 Eerste onderdeel
Door "tezamen met de rechtbank [...] te oordelen dat de niet-naleving van de 'workload'
van de raadplegingen in weerwil van een schriftelijke waarschuwing van dokter Laurent
van 19 april 1996 wel degelijk een nalatigheid was", antwoordt het arrest met geen enkele
overweging op het omstandig verweermiddel van eiseres volgens hetwelk de aan verweerder verweten fout niet enkel bestond in de niet-naleving van de workload maar in de manipulatie achteraf van het informaticasysteem waarmee de controleraadplegingen werden
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beheerd, welke handelwijze, in strijd met wat de eerste rechter had beslist, niet als een nalatigheid kon worden aangemerkt, maar diende te worden beschouwd als een kennelijke
insubordinatie en als een werkweigering. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) en, daar zijn beslissing over de grief
niet regelmatig met redenen omkleed was, beslist het niet wettig dat de door eiseres geuite
dreigementen een misbruik van recht inhielden en niet in evenredigheid stonden tot de aan
verweerder verweten feiten, waardoor het de artikelen 1109 en 1112 van het Burgerlijk
Wetboek schendt op grond waarvan het de rechter enkel toegestaan is een dading nietig te
verklaren wegens geweld wanneer dat geweld ongeoorloofd is.
2.2 Tweede onderdeel
Zo het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het beslist dat eiseres, door niet aan te tonen dat de workload voor de raadplegingen aan de medisch adviseurs werd opgelegd als
een dwingende en door allen gevolgde richtlijn, het bewijs niet leverde van de grief, zoals
die was omschreven, terwijl verweerder, gelet op de grote zelfstandigheid die hij genoot,
het recht had af en toe sommige dossiers van een bepaalde raadpleging naar een andere
door te schuiven, antwoordt het niet op het omstandig verweermiddel van verweerster, namelijk dat uit de brief van dokter Laurent van 19 april 1996 bleek dat zijn hiërarchisch
meerdere een richtlijn had opgemaakt over de workload van de raadplegingen en dat deze
door allen werd gevolgd, terwijl verweerder haar systematisch overtrad. Het is derhalve
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Door vast te stellen, enerzijds, dat de grieven van verweerster en dus de grief die het samenvat als de "herhaalde overtreding van de richtlijnen van de hiërarchie, waarbij hij namelijk achteraf en in weerwil van een schriftelijke richtlijn, de workload van de raadplegingen had gemanipuleerd met de bedoeling de werklast te verlichten", "bewezen" waren
en dat laatstgenoemde grief "wel degelijk een nalatigheid was" en, anderzijds, dat eiseres
niet aantoont dat die workload aan haar medisch adviseurs was opgelegd met een andere
bedoeling dan "rendement" te behalen over een periodiek gemiddelde, en dat het niet ongewoon was dat verweerder, gelet op de zelfstandigheid die hij genoot, af en toe dossiers
naar een andere consultatie doorschoof, is het arrest op zijn minst dubbelzinnig waardoor
het Hof geen toezicht kan uitoefenen op de wettigheid van de beslissing dat het door eiseres gebruikte geweld ongeoorloofd was in de zin van de artikelen 1109 en 1112 van het
Burgerlijk Wetboek, en schendt het derhalve artikel 149 van de Grondwet.
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1109, 1112 en 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de dading waarbij verweerder zijn ontslag indiende met ingang op
30 januari 1997, terwijl eiseres afstand deed van haar recht om hem om een dringende reden te ontslaan, alsook van elke klacht, burgerlijke rechtsvordering of strafvervolging,
moet worden nietigverklaard, daar de toestemming van verweerder door geweld is afgeperst, en bijgevolg eiseres veroordeelt tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 4.676.058 BEF wegens beëindiging van de overeenkomst, alsook van de
wettelijke en gerechtelijke interest op het netto bedrag van die vergoeding en de kosten.
Het beslist aldus op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en
meer bepaald op de gronden betreffende het onrechtmatig of ongeoorloofd karakter van
het geweld.
Grieven
In haar appèlconclusie voerde eiseres "tal van verwijten aan die al jaren zijn gemaakt",
benevens de feiten die worden vermeld in de dading van 30 januari 1997, namelijk het feit
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dat verweerder zijn administratief werk slecht uitvoerde door slordigheid, slechte wil en
gebrek aan samenwerking, tijdens de werkuren materieel van de onderneming gebruikte
voor doeleinden die niets te maken hadden met zijn werk als medisch adviseur en zich op
een niet deontologische wijze gedroeg jegens de aangesloten verzekerden, de mutualiteiten en zijn confraters huisartsen".
De opdracht van de rechter die uitspraak dient te doen over de vraag of de instemming
van een partij met een dading verkregen is door een ongeoorloofd dreigement van de wederpartij en derhalve gebrekkig is in de zin van de artikelen 1109 en 1112 van het Burgerlijk Wetboek bestaat erin na te gaan of dat dreigement werd gebruikt met de bedoeling
voordelen te verkrijgen zonder enig verband met de rechten waarop die partij beweerde
aanspraak te kunnen maken bij gebrek aan dading. Om dat te doen hoeft de rechter zich
niet te beperken tot de feiten, die vermeld staan in het geschrift dat de dading bevat en dat,
krachtens artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek, enkel vereist is als bewijs van de geschillen waarvan iedere partij afstand doet, daar die noch enige andere bepaling vereist dat
het alle feiten bevat die iedere partij tot staving van haar eisen zou kunnen aanvoeren indien er geen dading was.
Daar het arrest weigert na te gaan of eiseres zich in het kader van de rechtsvorderingen
waarmee zij verweerder bedreigde had kunnen beroepen op de in de appèlconclusie aangevoerde feiten op de enige grond dat zij "niet vermeld waren in de dading", schendt het
derhalve alle in het middel vermelde wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Over de drie middelen samen :
Over de door verweerder tegen de middelen aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke de middelen geen belang hebben :
Overwegende dat de middelen aanvoeren dat het arrest ten onrechte het geweld dat eiseres had gebruikt om de toestemming van verweerder met de tussen
de partijen op 30 januari 1997 aangegane dading af te persen, als onrechtmatig of
ongeoorloofd beschouwt, zonder de beslissing om geen rekening te houden met
de feiten waaruit eiseres onder meer het bestaan van dringende redenen tot ontslag van verweerder en derhalve de rechtmatigheid van het haar verweten geweld
wilde afleiden, regelmatig met redenen te omkleden of naar recht te verantwoorden;
Overwegende dat het arrest beslist dat "het geweld weliswaar gemotiveerd en
verantwoord kan zijn door de normale uitoefening van een recht, maar dat tevens
vereist is dat degene die het zogezegde geweld gebruikt geen misbruik maakt
van zijn recht om de instemming af te dwingen met een 'keuze' die uiteindelijk
opgedrongen wordt [...]; [dat] er dient op te worden gewezen dat [verweerder]
niet verwachtte dat hem [het] soort verwijten zou worden gemaakt [die hem te
dezen worden gemaakt], daar de oproeping dienaangaande helemaal niets vermeldt; dat hij dus zijn verdediging niet heeft kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld
door een raadsman te raadplegen, aangezien hem na zijn ontmoeting op 30 januari 1997 geen enkele bedenktijd werd gegeven, waarvan de duur [...] geen reële
gevolgen heeft; dat, derhalve, een werkgever, wanneer hij een werknemer oproept zonder hem het onderwerp van de oproeping toe te lichten en hem voor een
gezagsorgaan brengt dat hem verwijten maakt waarvan de gevolgen een definitieve toestand kunnen scheppen, niet alleen voor de individuele arbeidsverhouding, maar ook voor de kwaliteit zelf van de werknemer en zijn beroepsloop-
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baan, en [wanneer] hij hem - onverwijld - een vooraf opgemaakt stuk doet ondertekenen waarin bepaald wordt dat [verweerder] ontslagen wordt of de overeenkomst in onderling akkoord beëindigd wordt, aan de werknemer geen werkelijke
keuze biedt, daar de ondertekening van het stuk die hem dus wordt afgedwongen
is geschied door het gebruik van moreel geweld dat de toestemming ongeldig
maakt";
Overwegende dat uit die motivering blijkt dat, los van het onderzoek van de
door eiseres aan verweerder verweten feiten, het arrest beslist dat zij jegens hem
geweld heeft gebruikt dat onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de omstandigheden waaronder zij hem de litigieuze dading ter ondertekening heeft voorgelegd;
Dat die overweging waartegen geen enkel middel opkomt, een voldoende
grondslag vormt voor de beslissing van het arrest volgens welke het geweld dat
het bewezen verklaart onrechtmatig of ongeoorloofd is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 196
2° KAMER - 25 maart 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - KAPITALISATIE - REEDS GELEDEN SCHADE - TOEKOMSTIGE
SCHADE - ONDERSCHEID.
Wanneer de rechter de schade kan berekenen op grond van juiste gegevens die gekend of
kunnen gekend zijn op de dag van de uitspraak, vermag hij niet de schade te begroten
op grond van hypothetische gegevens; hieruit volgt dat hij een onderscheid moet maken
tussen de schade die geleden is vóór de uitspraak omdat die kan worden berekend
zonder kapitalisatie op grond van de juiste bedragen die op datum van de uitspraak
gekend of kunnen gekend zijn en de toekomstige schade die niet op dergelijke wijze kan
worden berekend1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.02.0417.N)
1 Zie Cass., 12 april 1984, A.R. nr. 7028, nr. 466; 17 december 1986, A.R. nr. 5363, nr. 238.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 27 februari 2002 in hoger beroep uitsluitend op burgerlijk gebied gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser U. V. d. P. stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser E. D. stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep van de eiser E. D. is betekend;
Dat dit cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel van de eiser U. V. D. P.
1. Derde onderdeel
Overwegende dat de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ieder die door
zijn daad, nalatigheid of onvoorzichtigheid aan een ander schade heeft veroorzaakt, verplichten die schade te vergoeden;
Overwegende dat wanneer die schade kan worden berekend op grond van juiste gegevens die gekend of kunnen gekend zijn op de dag van de uitspraak, de
rechter niet vermag de schade te begroten op grond van hypothetische gegevens;
Overwegende dat de rechter derhalve een onderscheid moet maken tussen
schade die geleden is vóór zijn uitspraak, daar die kan worden berekend zonder
kapitalisatie op grond van de juiste bedragen die op datum van zijn uitspraak gekend of kunnen gekend zijn, en de toekomstige schade die niet op dergelijke wijze kan worden berekend;
Overwegende dat het bestreden vonnis met betrekking tot de materiële schade
ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid vaststelt dat:
- de omvang van de arbeidsongeschiktheid is geconsolideerd op 27 maart
1997;
- eiser 20 pct. arbeidsongeschikt is;
Dat de appèlrechters op grond van die gegevens oordelen dat de vergoeding
dient te worden berekend volgens de kapitalisatiemethode, zowel voor de schade
van het verleden als voor die van de toekomst;
Dat de appèlrechters aldus de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek
schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
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Overwegende dat de overige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen
leiden, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de materiële
schade die verweerder E. D. lijdt ingevolge zijn blijvende arbeidsongeschiktheid;
Verwerpt het cassatieberoep van U. V. D. P. voor het overige;
Veroordeelt de verweerder E. D. in de helft van de kosten en laat de overige
kosten ten laste van de eiser U. V. D. P.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser E. D.;
Veroordeelt de eiser E. D. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 197
2° KAMER - 25 maart 2003

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - OPZETTELIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE - UITSLUITING VAN DEKKING.
Zo art. 8, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat niettegenstaande enig
andersluidend beding de verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan
hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, kan de opzettelijke fout van een
andere persoon niet ingeroepen worden tegen degene die voor deze persoon
civielrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is1. (Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst)
(N.V. DVV VERZEKERINGEN T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Het cassatieberoep van DVV Verzekeringen komt op tegen de beslissing van het hof
van beroep in de mate waarin werd geoordeeld dat DVV Verzekeringen – als familiale
verzekeraar in tussenkomst gedaagde partij – ertoe gehouden is dekking te verlenen aan
de burgerrechtelijke aansprakelijke partij voor de schade die zijn zoon als minderjarige
opzettelijk heeft aangericht (met name een brandstichting).
De familiale verzekeraar had dekking geweigerd op grond van twee bepalingen.
In eerste instantie op grond van art. 8 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.
1 Zie de concl. van het O.M.
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Dit artikel bepaalt: “Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar
niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft
veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van
de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan
zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op
uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld
aangemerkt mogen worden”.
In tweede instantie steunde DVV Verzekeringen zich op art. 7 D van de algemene
voorwaarden dat bepaalt dat de schade, voortvloeiend uit de persoonlijke
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die meer dan 16 jaar oud is en
die schade veroorzaakt, hetzij opzettelijk, hetzij als gevolg van een zware fout, van het
gebruik van verdovende middelen of van een staat van dronkenschap of
alcoholintoxicatie, uitgesloten is.
2. Eiseres voert twee middelen aan.
In het eerste middel, eerste onderdeel, wordt schending aangevoerd van art. 8, eerste
alinea van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Volgens eiseres houdt deze bepaling in dat de verzekeraar geen dekking moet verlenen
indien het schadegeval opzettelijk is veroorzaakt, en geldt dit wanneer de verzekeraar
wordt aangesproken om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van zowel de dader
zelf die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, als van diegene die burgerlijk
aansprakelijk is voor de schadeveroorzaker.
In het tweede onderdeel van het middel wordt schending aangevoerd van de artt. 1134,
1319, 1320 en 1322 B.W.
Meer bepaald zouden de appèlrechters de bindende kracht en de bewijskracht van art. 7
D van de algemene voorwaarden van de polis hebben miskend.
De uitsluiting van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 tot vaststelling van de
minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de
burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven,
is volgens eiseres immers overgenomen in de polis.
Nu opzet volgens eiseres een specifiek geval van grove schuld is, en de schade
opzettelijk veroorzaakt door een persoon meer dan 16 jaar oud volgens art. 7 D
uitgesloten was, wordt de bindende kracht en de bewijskracht van de polis – meer
bepaald van art. 7 D – miskend door de appèlrechters die stellen dat eiseres niet
cumulatief de uitsluitingsgrond kon aantonen, namelijk uitsluiting voorzien in de polis
en uitsluiting bepaald in art. 6 van het K.B. van 12 januari 1984.
3.1. Het eerste onderdeel betreft dus de interpretatie van art. 8, eerste alinea van de wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Zoals hierboven gesteld, bepaalt deze alinea dat niettegenstaande enig andersluidend
beding, de verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan hem die het
schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Vraag is of enkel een door de verzekeringnemer opzettelijk veroorzaakt schadegeval
van dekking is uitgesloten dan wel ook de schadegevallen die opzettelijk worden
veroorzaakt door een persoon waarvoor de verzekeringnemer burgerrechtelijk
aansprakelijk is, zoals te dezen waar de vraag rijst of dekking verschuldigd is aan de
ouder die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de door een minderjarige zoon
opzettelijk veroorzaakte schade.
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3.2. Bij heel wat auteurs vindt men het standpunt terug dat deze regel enkel de persoonlijke opzettelijke daad van de verzekeringnemer viseert; daaruit zou dan ook voortvloeien dat art. 8, eerste alinea van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst impliceert dat de verzekeraar tot dekking ten gunste van de verzekerde civielrechtelijk aansprakelijke gehouden is voor de schadegevallen die een minderjarige opzettelijk heeft veroorzaakt2.
Ook vóór de wet van 25 juni 1992 verdedigden auteurs deze visie3.
3.3. Indien men de redenen voor ogen houdt die ertoe geleid hebben opzet uit te sluiten
van dekking, dan lijkt het verantwoord deze uitsluiting te beperken tot het opzettelijke
schadegeval dat door de verzekerde persoonlijk werd veroorzaakt.
Men mag immers niet vergeten dat de grondslag van de aansprakelijkheid van de
ouders gegrond is op een vermoeden van fout in de opvoeding, en niet op een
intentionele handeling van de civielrechtelijk aansprakelijke persoon.
Men kan dan ook concluderen dat de opzettelijke fout van de verzekerde bedoeld in art.
8, eerste alinea van de wet van 25 juni 1992 niet gelijk te schakelen is met de
opzettelijke fout van een andere persoon waarvoor de verzekerde civielrechtelijk
aansprakelijk is, of anders gesteld, dat de opzettelijke fout van een andere persoon niet
ingeroepen kan worden tegen degene die voor deze persoon civielrechtelijk
aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is.
In hoofde van deze laatste gaat het uiteraard niet om een opzettelijk schadegeval.
Het eerste onderdeel is dan ook niet gegrond.
4.1. Het tweede onderdeel betreft de interpretatie van art. 7 D van de algemene
voorwaarden van de polis die de verzekerde met eiseres afsloot, in samenhang met art.
6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 en art. 8, tweede alinea van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Art. 7 D van de algemene voorwaarden van de polis bepaalt dat de schade,
voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde
die meer dan 16 jaar oud is en die schade veroorzaakt, hetzij opzettelijk, hetzij als
gevolg van een zware fout, van het gebruik van verdovende middelen of van een staat
van dronkenschap of alcoholintoxicatie, uitgesloten is.
Deze bepaling vormt een toepassing van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 tot
vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten
tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking
tot het privéleven.
Art. 6, 6° van dit K.B. bepaalt: “Van de dekking kunnen worden uitgesloten: de schade
voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten
2 M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier 1999, nr 317; L. S CHUERMANS, Grondslagen van
het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, nr 723; J.L. FAGNART, “Dispositions
communes: formation et exécution du contrat”, in M. FONTAINE en J.M. BINON (eds.), La loi du 25
juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, Brussel, Bruylant, 1993, nr. 30, in fine. Zie ook: J.L.
FAGNART, «Le régime des exclusions et des déchéances dans les assurances de responsabilité», in
Les Assurances de responsabilité, Editions du jeune barreau de Bruxelles, 1999, (165) 199.
3 S. FREDERICQ, Handboek van Belgisch Handelsrecht, Brussel, Bruylant, 1978, II, nr 1062; R.
VANDEPUTTE, “Inleiding tot het verzekeringsrecht”, in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Standaard, 1978, 138-139; S. FREDERICQ, H. COUSY en
J. ROGGE, “Overzicht van rechtspraak (1969-1978). Verzekeringen”, T.P.R. 1981, (369) 449, nr 81.
Zie ook: S. FREDERICQ, “L’assurance de la faute lourde” (noot onder Cass., 2 juni 1967), R.C.I.B.
1971, (15) 36; A. COLPAERT, «Jurisprudentiële toepassingen van de Wet op de Landverzekeringen”,
in DE VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Verzekeringenrecht, Antwerpen, Maklu, 1998,
(43) 54.
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overeenkomst van de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die een
schadegeval veroorzaakt voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op
uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst
zijn bepaald”.
4.2. De appèlrechters hebben geoordeeld dat de uitsluiting voor opzettelijke schade
voorzien in art. 7 D van de algemene voorwaarden niet begrepen is onder art. 6, 6° van
het K.B. van 12 januari 1984, zodat toch dekking verschuldigd was.
Anders gesteld, de appèlrechters oordeelden dat eiseres niet cumultatief een
uitsluitingsgrond kon aantonen, met name de uitsluiting van art. 7 D van de polis en art.
6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984.
Dit onderdeel gaat ervan uit dat opzet een specifiek geval van grove schuld; in dat geval
valt het opzet bedoeld in art. 7 D uiteraard wél onder de in art. 6, 6° van het K.B. van
12 januari 1984 voorziene uitsluitingsgrond van grove schuld.
4.3. Toch kan men niet tot een dergelijke gelijkstelling besluiten, ten minste onder
toepassing van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Inderdaad, zoals hierboven gesteld bepaalt art. 8 van de wet op de
landverzekeringsovereenkomst: “Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de
verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval
opzettelijk heeft veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van
de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan
zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op
uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld
aangemerkt mogen worden”.
Zo beschouwd maakt art. 8 een duidelijk onderscheid tussen gevallen van grove schuld
die bedoeld zijn in de tweede en derde alinea en het opzet dat bedoeld is in de eerste alinea4.
Alleen al daaruit blijkt dat de premisse waarvan eiseres uitgaat, met name dat opzet een
specifiek geval van grove schuld uitmaakt, niet kan worden bijgetreden.
De wetgever heeft expliciet geoordeeld dat – in tegenstelling tot opzettelijke
schadevallen – duidelijk moest worden bepaald dat ook schadegevallen die
voortvloeien uit grove schuld voor dekking in aanmerking dienden te komen; vandaar
het bepaalde in de tweede alinea van art. 8.
Doch voor dat soort schadegevallen kan men op grond van art. 8, derde alinea van de
wet van 25 juni 1992 toch dekking uitsluiten voor zover toegestaan op grond van het
K.B. van 12 januari 1984.
4.4. Waar art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 te beschouwen is als schadegeval
bedoeld in art. 8, derde alinea van de Wet van 25 juni 1992, blijkt evenwel uit de tekst
zelf van art. 6, 6° dat enkel de “persoonlijke” grove schuld bedoeld wordt; een analoge
4 Zie ook: H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994,
Deurne, Kluwer, 1994, 93-95. In het daar aangehaalde verslag van de Senaatscommissie lezen we
bv.: “Wordt de schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekeringnemer (bedrog), dan is de verzekeraar niet verplicht de schade te dekken. Hier wordt het opzettelijk veroorzaakte schadegeval beoogd. In het ontwerp wordt grove schuld niet meer gelijkgeschakeld met bedrog. De verzekeraar
dekt a priori zelfs de grove onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer”; In dezelfde zin ook o.m.:
F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst: Praktische commentaar bij
de wet van 25 juni 1992, Deurne, Kluwer, 1993, nr 168.
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redenering als met betrekking tot art. 8, eerste alinea van de Wet van 25 juni 1992 kan
hier gelden (men vergelijke met het eerste onderdeel).
De dekkingsuitsluiting van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 heeft inderdaad
“enkel betrekking op de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde; de aansprakelijkheid voor andermans intentionele daad of zware fout of voor de daden van diegene waarvoor men instaat gesteld onder de invloed van verdovende middelen of in een
staat van dronkenschap, kan niet van dekking worden uitgesloten”5.
Ook COLLE stelt hetzelfde: “De uitsluiting van artikel 6, 6° heeft enkel betrekking op de
persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde. In navolging van de terzake geldende
leer inzake grove fout, moet worden aangenomen dat de uitsluiting niet de verzekerde
treft, die moet instaan voor de gedragingen van de dader, bv. de ouders op grond van
artikel 1384, lid 2 B.W., tenzij zij zich natuurlijk zelf schuldig hebben gemaakt aan een
grove fout in de opvoeding van of het toezicht op de kinderen en op voorwaarde dat
laatstbedoelde grove fout als dusdanig uitdrukkelijk in de polis is bepaald”6.
Het traditionele principe uit de aansprakelijkheidsverzekering dat enkel de persoonlijke
daad van de verzekerde van aard is om hem de dekking te ontnemen, geldt met andere
woorden óók ten aanzien van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 19847.
In vergelijkbare zin moet het dan ook gelden voor hetgeen bepaald is in art. 7 D van de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis.
Aldus speelt het eigenlijk geen rol meer of men opzet al dan niet gelijkschakelt met
grove schuld zoals eiseres in cassatie doet; het daarnet aangehaalde traditionele principe
uit de aansprakelijkheidsverzekering toepassend, moet men vaststellen dat dekking wél
verschuldigd is vermits de situatie van een opzettelijk schadegeval gepleegd door een
minderjarige aan de civielrechtelijk aansprakelijke persoon die verzekerd is geen
dekking kan ontnemen.
Tenslotte – en niet in het minst – volgt deze conclusie ook uit de duidelijke
bewoordingen van art. 7 D dat het heeft over de “persoonlijke” burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde.
Er kan dan ook geen sprake zijn van een miskenning van bewijskracht van de
desbetreffende clausule uit de polis.
Het tweede onderdeel lijkt daardoor evenmin gegrond te zijn.
5. Het tweede middel is in zijn tweede onderdeel gegrond. Het bestreden arrest bevat
een tegenstrijdigheid tussen de datum van 8 augustus 1999 en deze van 1 november
1999 voor wat betreft het tijdstip van het verschuldigd zijn van de vergoedende intrest
op de vordering van de burgerlijke partij VZW K.F.C.O. Wilrijk.
Conclusie: vernietiging met verwijzing in zoverre uitspraak wordt gedaan over de civielrechtelijke vordering van K.F.C.O. Wilrijk VZW wat de schadepost “onbruikbaarheid van de goederen en derving” betreft: verwerping voor het overige, behoudens het
verlenen van de gevraagde afstand.
ARREST

(A.R. P.02.0607.N)
5 F. DE LY, «Art. 6 K.B. 12 januari 1984”, in Verzekeringen, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1989, nr 10.
6 P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia,
2001, nr. 158, in fine. In dezelfde zin: L. SCHUERMANS, o.c., nr. 723.
7 Men vergelijke met: M. FONTAINE, o.c., nr 317; E. DENOËL, “Assurance des responsabilités civiles
extra-contractuelles découlant de la vie privée”, De Verz. 1987, (34) 59-60.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest op 14 maart 2002 uitsluitend
op burgerlijk gebied gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres sub I voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Afstand
Overwegende dat Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens de eiseres sub II afstand van het cassatieberoep doet in zoverre dit ingesteld werd in haar hoedanigheid van medebrandverzekeraar;
Dat die afstand kan worden verleend;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat niettegenstaande enig andersluidend beding, de verzekeraar niet kan
verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft
veroorzaakt;
Overwegende dat de opzettelijke fout van een andere persoon niet ingeroepen
kan worden tegen degene die voor deze persoon civielrechtelijk aansprakelijk is
en hiervoor verzekerd is;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest van de bedoelde polis een uitlegging geeft die met
de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht ervan
niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de aangevoerde schending van de verbindende kracht van de
polis geen zelfstandige grief uitmaakt maar enkel is afgeleid uit de vergeefs ingeroepen schendingen van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters met de
redenen die het arrest vermeldt (blz. 12), het verweer van de eiseres verwerpt en
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beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid enkel het gevolg is van een
verschrijving in het beschikkende gedeelte van het arrest;
Dat het Hof deze verschrijving kan rechtzetten;
Dat immers uit de redenen die het arrest (blz. 12) vermeldt en waarbij wordt
verwezen naar de vordering van KFCO Wilrijk, blijkt dat de appèlrechters zonder tegenstrijdigheid hebben geoordeeld dat de vergoedende intrest slechts vanaf
1 november 1999 verschuldigd is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent de eiseres sub II akte van de afstand;
Verwerpt het cassatieberoep van de eiseres sub I;
Veroordeelt eiseres in de kosten van haar cassatieberoepen.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse, Lefebvre en Kirkpatrick.

Nr. 198
2° KAMER - 25 maart 2003

GEESTESZIEKE - STAAT VAN KRANKZINNIGHEID - PSYCHISCHE STOORNIS.
Het feit dat een persoon zich bevindt in een toestand zoals bepaald in art. 2, eerste lid Wet
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, betekent niet
noodzakelijk dat hij zich in staat van krankzinnigheid bevindt 1. (Art. 2, eerste lid Wet 26
juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke)
(D.)

ARREST

(A.R. P.02.0658.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 februari 2002 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie F. SWENNEN, “Geestesgestoorden in het Burgerlijk Recht”, nrs. 73 e.v. en “Kan alcoholisme een
geestesziekte zijn die tot dwangopname leidt?”, noot onder Cass., 22 oktober 1998, R.W. 1998-99,
1386.
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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
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij eiser wordt vrijgesproken uit hoofde van de telastlegging B, wegens
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 2, eerste lid van de wet van 26 juni 1990 betreffende
de bescherming van de persoon van de geesteszieke bepaalt dat beschermingsmaatregelen bij gebreke van enige andere geschikte behandeling, alleen mogen
getroffen worden ten aanzien van een geesteszieke indien zijn toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt,
hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit;
Dat het feit dat een persoon zich bevindt in een toestand zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, voornoemd, niet noodzakelijk betekent dat hij zich in staat van
krankzinnigheid bevindt;
Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is enerzijds vast te stellen dat eiser zich
ten tijde van het ongeval bevond in een toestand zoals bedoeld in voornoemd artikel 2, en dat eiser leed aan een psychische stoornis met gevaaraspecten, en anderzijds te oordelen dat uit geen enkel medisch document blijkt dat eiser op dat
ogenblik krankzinnig zou zijn;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het bestreden vonnis geen uitlegging geeft van de in het onderdeel bedoelde stukken, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de beoordeling
van de feiten door de appèlrechters, mitsdien niet ontvankelijk is;
(...)
C. 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,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Nolmans, Brussel en M. Brichaux, Brussel.

Nr. 199
2° KAMER - 25 maart 2003

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST TOT DEKKING
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. HET PRIVÉ-LEVEN - UITSLUITING VAN
DEKKING - OPZETTELIJKE FOUT - PERSOON WAARVOOR DE VERZEKERDE CIVIELRECHTELIJK
AANSPRAKELIJK IS.
Art. 6, 6° K.B. tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst m.b.t. het privé-leven maakt de uitsluiting van de dekking niet
mogelijk voor de opzettelijke fout van een persoon waarvoor de verzekerde
civielrechtelijk aansprakelijk is1. (Art. 6, 6° K.B. 12 jan. 1984)
(AXA BELGIUM N.V. T. L. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Het cassatieberoep van Axa Belgium komt op tegen de beslissing van het hof van
beroep in de mate waarin werd geoordeeld dat Axa Belgium – als familiale verzekeraar
in tussenkomst gedaagde partij – ertoe gehouden is dekking te verlenen aan de
burgerrechtelijke aansprakelijke partijen voor de schade die hun zoon als minderjarige
opzettelijk heeft aangericht (met name een diefstal door middel van braak, inklimming
of valse sleutels).
De familiale verzekeraar had dekking geweigerd op grond van art. 7.4 a en b van de
Algemene Voorwaarden, namelijk de uitsluiting uit de waarborg van "de schade
voortvloeiend uit de persoonlijke extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
van de verzekerde die de jaren des onderscheids heeft bereikt en dader van de schade:
a. die opzettelijk veroorzaakt werd;
b. die voortspruit uit de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of van een
gelijksoortige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere produkten dan
alcoholische dranken;"
2. In het enig middel voert eiseres miskenning aan van de bewijskracht van het
onderschreven verzekeringscontract (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 B.W.) alsook van de bindende kracht die aan deze overeenkomst toekomt (art.
1134 B.W.).
Meer in het bijzonder betoogt eiseres dat krachtens de bewoordingen van art. 7.4 a van
de algemene polisvoorwaarden de schade, opzettelijk veroorzaakt door de minderjarige
zoon, van dekking uitgesloten is zonder dat een onderscheid moet gemaakt worden
tussen de verschillende mogelijke gronden van aansprakelijkheid en ongeacht of het
gaat om de persoonlijke fout van deze dader of om de vermoedelijke fout van de
1 Zie de concl. van het O.M.
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burgerrechtelijk aansprakelijke verzekerde ouders.
De conventioneel overeengekomen uitsluitingsgrond zou aldus volgens eiseres van
algemene toepassing zijn en uitwerking hebben zowel op de verzekerde als op de
personen voor wie hij instaat op grond van art. 1384 B.W.
Door de oordelen dat eiseres er niettemin toe gehouden is dekking te verlenen, zouden
de appèlrechters de bewijskracht van de algemene polisvoorwaarden miskennen en
tevens de bindende kracht die aan de verzekeringsovereenkomst toekomt.
3.1. De hierboven aangehaalde bepaling van art. 7.4 van de algemene voorwaarden
vormt een toepassing van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 tot vaststelling van
de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van
de burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven.
Art. 6, 6° van dit K.B., zoals vervangen door het art. 3 van het K.B. van 24 december
1992, bepaalt: "Van de dekking kunnen worden uitgesloten: de schade voortvloeiend
uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de
verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die een schadegeval
veroorzaakt voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en
beperkende wijze in de algemene voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald."
Deze bepaling dient zelf te worden beschouwd in het licht van art. 8 van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Art. 8 van deze wet bepaalt: "Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de
verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval
opzettelijk heeft veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van
de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan
zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op
uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld
aangemerkt mogen worden."
Art. 8 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst maakt aldus een onderscheid
tussen de gevallen van grove schuld bedoeld in de tweede en derde alinea en het opzet
bedoeld in de eerste alinea2.
Art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 is nu te beschouwen als een schadegeval
bedoeld in art. 8, tweede alinea van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
3.2. De appèlrechters hebben weliswaar geoordeeld dat de gevallen van grove schuld in
art. 7.4 van de algemene voorwaarden beperkend waren opgesomd overeenkomstig
artikel 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 en dat de beklaagde – de verzekerde – de
jaren des onderscheids had bereikt ten tijde van de feiten en dat een opzettelijk misdrijf,
een opzettelijke daad, een grove schuld uitmaakt.
Evenwel oordelen de appèlrechters dat de uitsluiting van de schade voortvloeiend uit de
2 Zie ook: H. COUSY en G. SCHOORENS, De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994,
Deurne, Kluwer, 1994, 93-95. In het daar aangehaalde verslag van de Senaatscommissie lezen we
bv.: "Wordt de schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekeringnemer (bedrog), dan is de verzekeraar niet verplicht de schade te dekken. Hier wordt het opzettelijk veroorzaakte schadegeval beoogd. In het ontwerp wordt grove schuld niet meer gelijkgeschakeld met bedrog. De verzekeraar
dekt a priori zelfs de grove onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer." In dezelfde zin ook o.m.:
F. PONET, P. RUBENS en W. VERHEES, De landverzekeringsovereenkomst: Praktische commentaar bij
de wet van 25 juni 1992, Deurne, Kluwer, 1993, nr.168.
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persoonlijke burgerechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde enkel duidt op de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ouders – verzekerden en tegelijkertijd
verzekeringsnemers – en dat in hoofde van deze ouders, de burgerrechtelijk
aansprakelijken, geen grove schuld, zoals beperkend opgesomd in de polis, werd
aangetoond, zodat de verzekeraar gehouden is.
3.3. Nu moet er in eerste instantie op gewezen worden dat uit de tekst van art. 6, 6° van
het K.B. van 12 januari 1984 blijkt dat daar enkel de "persoonlijke" grove schuld
bedoeld wordt.
De dekkingsuitsluiting van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 heeft inderdaad
"enkel betrekking op de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde; de aansprakelijkheid voor andermans intentionele daad of zware fout of voor de daden van diegene waarvoor men instaat gesteld onder de invloed van verdovende middelen of in een
staat van dronkenschap, kan niet van dekking worden uitgesloten3".
Ook COLLE meent hetzelfde: "De uitsluiting van artikel 6, 6° heeft enkel betrekking op
de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde. In navolging van de terzake geldende leer inzake grove fout, moet worden aangenomen dat de uitsluiting niet de verzekerde treft, die moet instaan voor de gedragingen van de dader, bv. de ouders op grond
van artikel 1384, lid 2 B.W., tenzij zij zich natuurlijk zelf schuldig hebben gemaakt aan
een grove fout in de opvoeding van of het toezicht op de kinderen en op voorwaarde dat
laatstbedoelde grove fout als dusdanig uitdrukkelijk in de polis is bepaald4."
Het traditionele principe uit de aansprakelijkheidsverzekering dat enkel de persoonlijke
daad van de verzekerde van aard is om hem de dekking te ontnemen, geldt met andere
woorden óók ten aanzien van art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 19845.
In vergelijkbare zin moet dit dan ook gelden voor hetgeen bepaald is in art. 7.4 van de
algemene voorwaarden van de verzekeringspolis waar ook sprake is van de
"persoonlijke" extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde.
3.4. Eiseres verwijst naar arresten van het Hof van Cassatie om haar standpunt te
motiveren.
In eerste instantie is er het arrest van het Hof van 16 september 19826.
In dat arrest werd beslist dat de bedingen van een polis familiale verzekering tot
dekking van de geldelijke gevolgen van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die
zowel de verzekeringnemer als zijn gewoonlijk bij hem inwonende gezinsleden kunnen
te dragen hebben, en tot uitsluiting van dekking ingeval de schade is veroorzaakt door
twisten, vechtpartijen of aanslagen, tenzij de verzekerde bewijst dat hij die daden niet
heeft uitgelokt, niet op een met hun betekenis en draagwijdte onverenigbare wijze
uitgelegd worden door de rechter die beslist dat dekking is uitgesloten voor de schade,
ten gevolge van een twist waarvan het kind van de ondertekenaar van de verzekering de
aanstichter is.
In het middel werd tegen de beslissing van het hof van beroep waarbij besloten werd
dat de verzekeraar terecht dekking weigerde, aangevoerd dat de in de polis bedoelde
uitsluitingsgrond een persoonlijke fout bedoelde van de verzekeringnemer.
3 F. DE LY, "Art. 6 K.B. 12 januari 1984", in Verzekeringen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 1989, nr. 10.
4 P. COLLE, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Antwerpen, Intersentia,
2001, nr. 158, in fine. In dezelfde zin: L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, nr. 723.
5 Men vergelijke met: M. FONTAINE, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, nr. 317; E. DENOËL
"Assurance des responsabilités civiles extra-contractuelles découlant de la vie privée", De Verz.
1987, (34) 59-60.
6 Cass. 16 september 1982, A.C. 1982-83, nr. 41 en Pas. 1983, nr. 41.

Nr. 199 - 25.3.03

HOF VAN CASSATIE

751

Het hof van beroep besliste toen dat krachtens artikel 5.2 van de polis, de schade die is
veroorzaakt door de aanstichter van een twist, een vechtpartij of een aanslag, van
dekking is uitgesloten zonder dat een onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen de
verschillende mogelijke gronden van aansprakelijkheid en ongeacht of het gaat om een
persoonlijke fout van de aanstichter of, zoals te dezen, om de vermoedelijke fout van
eiser die door de strafrechter burgerrechtelijk aansprakelijk is verklaard voor de
minderjarige zoon.
Daarmee doet men weliswaar afbreuk aan het traditioneel principe uit de
aansprakelijkheidsverzekering, met name dat enkel de persoonlijke daad van de
verzekerde van aard is om hem de dekking te ontnemen.
De hier verdedigde conclusie is niettemin toch verzoenbaar met het arrest van 16
september 1982 indien men overweegt dat de gewijzigde juridische context van art. 8
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst gelezen in
samenhang met art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari 1984 zoals hierboven aangehaald,
impliceert dat enkel de persoonlijke daad van de verzekerde van aard is om hem de
dekking te ontnemen.
Deze juridische context bestond op het moment van het arrest van 16 september 1982
niet.
Bovendien blijkt ook niet dat in het geval dat heeft geleid tot het arrest van 16
september 1982, in de polis sprake was van de "persoonlijke" burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekerde zoals het geval was in art. 7.4 van de algemene
voorwaarden van de verzekeringspolis die in deze zaak aan de orde is.
3.5. Er is dan nog het arrest van 18 oktober 19907.
Dit arrest ligt volledig in de lijn van dat van 16 september 1982.
Ook in dat arrest werd het middel dat miskenning van de bewijskracht van de clausule
uit de polis en miskenning van de verbindende kracht ervan aanvoerde, verworpen.
Het arrest is verzoenbaar met de hier verdedigde conclusie op dezelfde gronden als
vermeld onder het vorige randnummer met betrekking tot het arrest van 16 september
1982.
Inderdaad, er is enerzijds de gewijzigde juridische context van art. 8 van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en art. 6, 6° van het K.B. van 12 januari
1984 die impliceert dat enkel de persoonlijke daad van de verzekerde van aard is om
hem de dekking te ontnemen en anderzijds was in het geval dat heeft geleid tot het
arrest van 18 oktober 1990 in de polis kennelijk ook geen sprake van de "persoonlijke"
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde zulks in tegenstelling tot art. 7.4
van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis in onderhavige zaak.
Eiseres kan zich dan ook rechtens niet beroepen op het bepaalde in de arresten van 16
september 1982 en 18 oktober 1990.
In acht genomen het voorgaande, blijkt te dezen geen miskenning van de bewijskracht
van de polis noch van de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst.
Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Conclusie: Verwerping.
ARREST

7 Cass. 18 oktober 1990, A.C. 1990-91, nr. 90, Pas. 1991, I, nr. 90 en R.G.A.R. 1992, nr. 12.026 en
nr. 12.038. Merk op dat de te dezen relevante passage uit dit arrest van het Hof, met name het antwoord op het tweede middel, gepubliceerd is onder nr. 12.038, doch niet in de Pasicrisie noch in de
Arresten van het Hof van Cassatie werd opgenomen.
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(A.R. P.02.1097.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 12 juni 2002 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert in een memorie een middel aan. 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
de minderjarige S. L. o.m. schuldig werd bevonden aan het feit van de telastlegging F, te weten een diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels
ten nadele van P en P Consulting b.v.b.a. en Fidisco Auto Lease n.v., verzekerd
door derde verweerster;
Overwegende dat krachtens artikel 6, 6° van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven, van de dekking kan worden
uitgesloten de schade voortvloeiend uit de persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de verzekerde die de jaren van onderscheid heeft bereikt en die een schadegeval veroorzaakt, voortvloeiend uit gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de algemene
voorwaarden van de overeenkomst zijn bepaald;
Overwegende dat artikel 7.4 van de algemene voorwaarden van de polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid van eiseres stelt dat uit de waarborg wordt gesloten "de schade, voortvloeiend uit de persoonlijke extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde die de jaren des onderscheids
heeft bereikt en dader van schade:
a) die opzettelijk veroorzaakt werd;
b) die voortspruit uit de staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie of van een
gelijksoortige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten
dan alcoholische dranken;
c) die voortspruit uit de deelname aan vechtpartijen."
Overwegende dat artikel 6, 6° van voornoemd koninklijk besluit de uitsluiting
van de dekking niet mogelijk maakt voor de opzettelijke fout van een persoon
waarvoor de verzekerde civielrechtelijk aansprakelijk is;
Overwegende dat het arrest aldus van de bedoelde polis een uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat de appèlrechters die aan de verzekeringsovereenkomst het gevolg toekennen dat deze, volgens hun uitlegging ervan, tussen de partijen wettelijk heeft, de
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verbindende kracht ervan niet miskennen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Van Reybrouck, Brussel en De Kaestecker, Brussel.

Nr. 200
2° KAMER - 25 maart 2003

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - VERVOER
GEVAARLIJKE GOEDEREN - VERVOERDOCUMENT - VERMELDINGEN.
Een verzender van gevaarlijke goederen voldoet niet aan de verplichting zich ervan te
vergewissen of het vervoerdocument beantwoordt aan de eisen van randnummer
2002(3) van het ADR die onder meer inhouden dat de totale hoeveelheid gevaarlijke
goederen moet worden vermeld, wanneer, nadat op het vervoerdocument de vermelding
"leeg tankvoertuig 3,71° ADR" is aangebracht, datzelfde vervoerdocument na een nieuwe
lading wordt gebruikt,ook al vermeldt dit document de totale hoeveelheid gevaarlijke
goederen na die nieuwe lading, indien de gestempelde vermelding "leeg tankvoertuig
3,71° ADR", met de lay-out die het vervoerdocument heeft, de indruk wekt dat er zich
geen gevaarlijke goederen meer in de transporteenheid bevinden 1. (Art. 3 en bijlage 1
sub IN 2002 K.B. 12 nov. 1998)
(SECA N.V. T. PIESSENS MARCEL & ZONEN B.V.B.A. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De N.V. SECA werd voor de Politierechtbank te Vilvoorde gedagvaard als
beklaagde. Haar werd ten laste gelegd: te Machelen, op 30 mei 2000,
“J. met een transporteenheid vervoer van gevaarlijk goederen van de klasse opgenomen
in de bijlagen van lagervermeld A.D.R.-verdrag over de weg te hebben laten verrichten,
zonder zich te hebben vergewist of het vervoerdocument aan de eisen van randnummers
2002(3) beantwoordde”
“K. met een transporteenheid, vervoer van gevaarlijke goederen van de klassen opgenomen in de bijlagen van lagervermeld verdrag over de weg te hebben verricht, zonder dat
de schriftelijke instructies voorzien in randnummer 10385 zich in de cabine van het
voertuig bevonden en/of indien de gevaarlijke goederen in tanks werden vervoerd, deze
instructies niet tegen de binnenzijde van één van de vensters te hebben geplaatst, of in
de andere gevallen deze instructies zich niet in een oranje omslag op een andere zichtbare plaats in de kabine bevonden en/of verzuimd te hebben op de bovengenoemde
plaatsen zich enkel de schriftelijke instructies voor de vervoerde producten te laten bevinden” [sic].
1 Zie de concl. van het O.M.
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De eerste telastlegging is (volgens de dagvaarding) een overtreding van randnummer
“IN 2002” van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg van 30 september 1957, goedgekeurd bij de wet van
10 augustus 1960, aangevuld met bijlagen 1 tot 4 van het K.B. van 12 november 1998
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van
ontplofbare en radioactieve stoffen.
De tweede telastlegging is een overtreding van randnummer “IN.10381(2) c”.
2. Krachtens art. 2, §1 van het K.B. van 12 november 1998 zijn de bepalingen van
bijlagen A en B van het A.D.R. toepasselijk op het nationaal vervoer van gevaarlijke
goederen.
Krachtens bijlage 1 bij dit K.B. worden de bepalingen van bijlage A en van bijlage B
(…) bij het A.D.R. aangevuld met de bepalingen van die bijlage. Deze aanvullende
bepalingen worden voorafgegaan door de letters N of IN en het randnummer van het
A.D.R. waarop zij betrekking hebben. Het randnummer IN duidt aan dat de bepalingen
van toepassing zijn op het internationaal én binnenlands vervoer. (In deze zaak betreft
het een binnenlands vervoer).
“IN 2002” bepaalt: “De verzender moet zich ervan vergewissen of het vervoerdocument aan de eisen van randnummer 2002(3) beantwoordt”.
“IN 10381(2) c” bepaalt: De schriftelijke instructies die in randnummer 10385 van het
A.D.R. worden voorzien moeten zich in de kabine van het voertuig bevinden.
Indien de gevaarlijke stoffen in tanks worden vervoerd moeten deze instructies tegen de
binnenzijde van één van de vensters worden geplaatst; in de andere gevallen mogen ze
zich ook in een oranje omslag op een andere zichtbare plaats in de kabine bevinden.
Op de bovengenoemde plaatsen mogen zich enkel de schriftelijke instructies voor de
vervoerde produkten bevinden”.
Artikel 3 van hetzelfde K.B. bepaalt: “Het is de verzender, de commissionairexpediteur, de vervoerscommissionair, de vervoerder en de bestuurder van het voertuig
verboden gevaarlijke goederen te laden, te vervoeren, te doen laden of te doen
vervoeren indien het vervoer niet voldoet aan de bepalingen van het A.D.R. en van dit
besluit.
De commissionair-expediteur en de vervoerscommissionair moeten hun naam en adres
op het vervoersdocument vermelden.
Wanneer de goederen bij de fabrikant of bij de handelaar zelf worden geladen, is deze
eveneens onderworpen aan de voorschriften van randnummers 2002, 3901 en 10385 die
op de verzender toepasselijk zijn”.
3. In het eerste onderdeel voert eiseres aan dat zij een “handelaar/fabrikant bij wie de
gevaarlijke goederen werden geladen” is; dat zij werd veroordeeld voor de “niet of
gebrekkige naleving van randnummers 2301 H 71° en 2322(3)” en dat die
randnummers geen deel uitmaken van de drie limitatief opgesomde telastleggingen die
van toepassing zijn op de handelaar of fabrikant.
Aldus voert eiseres aan (memorie, p. 9): “Door te bepalen dat dit randnummer tevens
bepalingen zou bevatten met betrekking tot de lay-out van de vervoersovereenkomst of
met betrekking tot de verplichtingen omtrent het gebruik van de stempel voorzien in
randnummer 2322(3), alsmede dat er ten allen tijde moet kunnen worden nagegaan
hoeveel van de gevaarlijke goederen nog aanwezig zijn, heeft het vonnis afbreuk
gedaan aan randnummer 2002(3), eerste lid, a, aangezien dit randnummer enkel een
opsomming aangeeft van de verplichte gegevens die op het vervoersdocument dienen
aangebracht te worden en die, luidens de vaststellingen van het aangevochten vonnis,
voorkwamen op het document dat het vervoer begeleidde”.
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Dit onderdeel steunt op een onjuiste lezing van het vonnis.
Eiseres werd niet veroordeeld als “handelaar/fabrikant bij wie de gevaarlijke goederen
werden geladen”. Het bestreden vonnis stelt vast dat het transport “in opdracht van de
N.V. SECA werd uitgevoerd”. Dit impliceert dat eiseres verzender was. Er kan worden
opgemerkt dat de telastlegging J juist betrekking heeft op de niet-naleving van
randnummer IN 2002 die de verzender een verplichting oplegt. De passage in het
bestreden vonnis waarin wordt gewag gemaakt van art. 3, laatste lid van het K.B. van
12 november 1998 en waarnaar eiseres verwijst, heeft niet de draagwijdte die eiseres er
aan geeft. Die passage houdt alleen verband met de interpretatie van een brief van een
ambtenaar van het Ministerie van Verkeerswezen waarop eiseres zich beriep.
Vervolgens gaat eiseres ten onrechte ervan uit dat het haar ten laste gelegde feit alleen
een tekortkoming aan randnummers 2301 H 71° en 2322(3) uitmaakt. Integendeel
wordt aan eiseres een tekortkoming aan randnummer 2002(3) ten laste gelegd.
Randnummer 2002(3), eerste lid, a) vereist dat het vervoer moet vergezeld zijn van
onder andere een vervoerdocument dat vermeldt: “de totale hoeveelheid gevaarlijke
goederen”. De opmerking onder deze bepaling preciseert: “Deze informatie wordt niet
vereist voor lege, niet-gereinigde verpakkingen, laadkisten of tanks”.
In dit opzicht zijn de randnummers 2301 H 71° en 2322(3) waarnaar eiseres verwijst,
van belang. Randnummer 2301 betreft de opsomming van de stoffen van klasse 3 van
de in het A.D.R.-verdrag geregelde goederen. Klasse 3 bevat onder H de “lege
verpakkingen”. Onder H, 71° wordt verduidelijkt wat daaronder wordt bedoeld:
“ongereinigde lege verpakkingen, met inbegrip van de lege grote recipiënten voor
losgestort vervoer (ICB’s), lege tankvoertuigen, lege afneembare tanks en lege
laadketels die stoffen van de klasse 3 hebben bevat”.
Hierover bepaalt randnummer 2322(3): “De omschrijving in het vervoerdocument moet
overeenstemmen met één van de in 71° onderstreepte benamingen, aangevuld met 3,
71°, A.D.R. (bijvoorbeeld “Lege verpakking, 3, 71° A.D.R.”).
Voor niet-gereinigde lege tankvoertuigen, lege afneembare tanks en lege laadketels
moet deze omschrijving aangevuld worden met “Laatst geladen stof”, gevolgd door de
benaming en het cijfer van de laatst geladen stof bijvoorbeeld “Laatst geladen stof 1089
acetaldehyde, 1°a)]3”.
Hieruit blijkt dat het vervoersdocument een onderlinge tegenstrijdigheid zou bevatten
indien het enerzijds zou vermelden een “totale hoeveelheid gevaarlijke goederen” en
anderzijds “leeg tankvoertuig”. De laatste vermelding impliceert immers dat er geen
hoeveelheid gevaarlijke goederen meer is. Het nieuwe A.D.R.-verdrag waarnaar eiseres
verwijst (memorie, p. 10), bevestigt dit overigens (zie B.S. 25 april 2002, p. 511, art.
5.4.1.1.1 en p. 512, art. 5.4.1.1.6).
Welnu, het bestreden vonnis stelt onder andere vast dat “bij nazicht van het
vervoersdocument bleek (…) dat een opvallende inktstempel met druk “LEEG
TANKVOERTUIG 3, 71° A.D.R.” aangebracht werd op het vervoersdocument” terwijl
de oplegger geladen was zodat “aldus de gegevens op het vervoersdocument niet
(overeenstemden) met de werkelijkheid” (vonnis, p. 5), dat “door het gebruik van de
stempel “LEEG TANKVOERTUIG 3, 71° A.D.R.” zoals voorzien in A.D.R.-randnummer
2322 (3), het vervoersdocument evenwel feitelijk ongeldig (wordt) gemaakt” en dat
“door de plaatsing van de stempel “LEEG TANKVOERTUIG 3, 71° A.D.R.” op een
prominente plaats op het document de indruk (wordt) gewekt dat er zich geen
gevaarlijke producten meer in de tankwagen bevinden, en het gevaar op vergissingen is
des te groter wanneer het document in noodsituaties snel moet geraadpleegd worden”
(vonnis, p. 7).
De vastgestelde tekortkoming is bijgevolg een tekortkoming inzake de vermelding van
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de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen die het vervoerdocument krachtens
randnummer 2002(3), eerste lid, a) moet vermelden.
Op grond van die vaststelling beslist het bestreden vonnis naar recht dat eiseres zich aan
het ten laste gelegde feit heeft schuldig gemaakt.
4. Het tweede onderdeel is gericht tegen de beslissing over telastlegging K.
Het onderdeel gaat, zoals het eerste onderdeel, voort op de veronderstelling dat eiseres
alleen werd vervolgd als “fabrikant of handelaar bij wie de goederen worden geladen”.
Het tweede onderdeel is overigens niet ontvankelijk. Eiseres werd voor beide telastleggingen bij toepassing van art. 65 Sw. veroordeeld tot één geldboete en deze straf is naar
recht verantwoord door het bewezen verklaren van telastlegging J zodat het onderdeel,
dat alleen betrekking heeft op telastlegging K bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is.
Bij afwezigheid van enig ambtshalve voor te dragen cassatiemiddel, besluit ik tot de
verwerping van het cassatieberoep.
ARREST

(A.R. P.02.1349.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis nr. 4905, op 13 september 2002
in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie volgend middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- Randnummer 2002(3), eerste lid, a van het Europees Verdrag van 30 september 1957
betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (hierna genoemd ADR) en zijn bijlagen en goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1960;
- Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve
stoffen.
Aangevochten beslissing en motieven
Het vonnis veroordeelde eiseres tot het betalen van een geldboete van 300 euro voor de
tenlasteleggingen J (schending van randnummer 2002(3)) en K (schending van randnummer 10.381), zijnde respectievelijk "met een transporteenheid vervoer van gevaarlijke
goederen van de klasse opgenomen in de bijlagen van lager vermeld ADR verdrag over de
weg te hebben laten verrichten, zonder zich te hebben vergewist of het vervoerdocument
aan de eisen van randnummer 2002(3) beantwoordde" en "met een transporteenheid, vervoer van gevaarlijke goederen van klassen opgenomen in de bijlagen van lager vermeld
verdrag over de weg te hebben verricht, zonder dat de schriftelijke instructies voorzien in
randnummer 10385 zich in de cabine van het voertuig bevonden en/of indien de gevaarlijke goederen in tanks werden vervoerd, deze instructies niet tegen de binnenzijde van één
van de vensters te hebben geplaatst, of in de andere gevallen deze instructies zich niet in
een oranje omslag op een andere zichtbare plaats in de cabine bevonden en/of verzuimd te
hebben op de bovengenoemde plaatsen zich enkel de schriftelijke instructies voor de vervoerde producten te laten bevinden" en verklaarde de burgerlijke vordering van eiseres
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lastens P. ontvankelijk, doch ongegrond, en deze ten laste van V. onontvankelijk gelet op
de vrijspraak.
Het vonnis steunt (...) hierbij op volgende motiveringen:
"Ten gronde volstaat het niet dat de informatie over het tweede transport in de linker
bovenzijde van het vervoersdocument onder de subhoofding 'Chargements/ladingen' werd
weergegeven, opdat voldaan zou zijn aan de bepalingen van randnummer 2002 van de
ADR-bijlagen, volgens hetwelk elk vervoer van goederen dat door de bijlage wordt gereglementeerd, moet vergezeld zijn van een vervoersovereenkomst dat ten minste de in
ADR-randnummer 2002(3), eerste lid, a opgesomde gegevens bevat. Het moet immers
mogelijk zijn om op ieder ogenblik de aard en hoeveelheid van de vervoerde goederen te
bepalen, reden waarom het vervoersdocument [in] ruimte voorziet voor de vermelding
van de geleverde hoeveelheden en de resterende hoeveelheden in de tankwagen".
en anderzijds, dat
"Wanneer de goederen bij de fabrikant of bij de handelaar zelf worden geladen, is deze
eveneens onderworpen aan de voorschriften van randnummer 2002, 3901 en 10385 die op
de verzender van toepassing zijn".
"Terzake dient verwezen te worden naar het laatste lid van het hoger aangehaalde artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 dat eveneens de voorschriften van
randnummers 2002, 3901 en 10385 toepasselijk maakt op de fabrikant en de handelaar
wanneer deze goederen bij de fabrikant of de handelaar zelf worden geladen.
Door het gebruik van de stempel 'LEEG TANKVOERTUIG 3.71°ADR' zoals [bepaald] in ADR-randnummer 2322(3) wordt het vervoersdocument evenwel feitelijk ongeldig gemaakt. De lay-out van het document is immers dusdanig dat de aandacht vooral getrokken wordt naar de kolommen waarin de leveringen en de resterende hoeveelheden zijn
opgenomen, veel minder dan naar het vak links bovenaan waarin de lading vermeld
wordt. Door de plaatsing van de stempel 'LEEG TANKVOERTUIG 3.71° ADR' op een
prominente plaats op het document wordt de indruk gewekt dat er zich geen gevaarlijke
producten meer in de tankwagen bevinden, en is het gevaar op vergissingen des te groter
wanneer het document in noodsituaties snel moet geraadpleegd worden".
De benodigde kaart, inhoudende de schriftelijke instructies, ontbrak in het voertuig.
Grieven
Eerste onderdeel
Het artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg creëert een cumulatieve aansprakelijkheid voor alle
randnummers van het ADR-verdrag voor vijf actoren bij het transport van gevaarlijke
goederen, namelijk voor de verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair, de vervoerder en de bestuurder.
Voor wat de handelaar/fabrikant bij wie de gevaarlijke goederen geladen worden, betreft beperkt het artikel 3, laatste lid van het koninklijk besluit de randnummers waarvoor
deze aansprakelijk gesteld kan worden. Deze kan enkel een veroordeling oplopen wegens
het overtreden van de in dit laatste lid limitatief opgesomde randnummers 2002, 3901 en
10385 dewelke eveneens van toepassing zijn op de verzender.
Eiseres als zijnde de handelaar/fabrikant bij wie de gevaarlijke goederen werden geladen, mocht derhalve niet veroordeeld worden voor de niet of gebrekkige naleving van
randnummers 2301 H 71° en 2322(3) met betrekking tot de voorstelling van het vervoersdocument dewelke geen deel uitmaken van de drie limitatief opgesomde tenlasteleggingen
die van toepassing zijn op de handelaar/fabrikant.
Het hierboven vermelde randnummer 2002(3), eerste lid, a ADR stelt het volgende:
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"Elk vervoer van goederen dat door onderhavige bijlage wordt gereglementeerd, moet
vergezeld zijn van de volgende twee documenten:
a) een vervoersdocument dat ten minste de volgende gegevens bevat:
- de omschrijving van de goederen, met inbegrip van het identificatienummer van de
stof (indien die bestaat);
- de klasse;
- het volgnummer in de opsomming en de eventuele letter;
- de afkorting ADR of RID;
- het aantal colli of grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC) en hun omschrijving;
- de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen (in volume of in bruto- of netto massa);
- de naam en het adres van de afzender;
- de naam en het adres van de bestemmeling(en);
- een verklaring overeenkomstig de bepalingen van elk eventueel bilateraal akkoord".
Door te bepalen dat dit randnummer tevens bepalingen zou bevatten met betrekking tot
de lay-out van de vervoersovereenkomst of met betrekking tot de verplichtingen omtrent
het gebruik van de stempel voorzien in randnummer 2322(3), alsmede dat er te allen tijde
moet kunnen worden nagegaan hoeveel van de gevaarlijke goederen nog aanwezig zijn,
heeft het vonnis afbreuk gedaan aan randnummer 2002(3), eerste lid, a, aangezien dit
randnummer enkel een opsomming aangeeft van de verplichte gegevens die op het vervoersdocument dienen aangebracht te worden en die, luidens de vaststellingen van het
aangevochten vonnis, voorkwamen op het document dat het vervoer begeleidde.
Tweede onderdeel
Na te hebben aangenomen dat eiseres, in haar hoedanigheid van handelaar bij wie de
goederen werden geladen, en bij toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12
november 1998, alleen randnummers 2002, 3901 en 10385 van het ADR-verdrag van 30
september 1957 diende in acht te nemen, mocht het vonnis eiseres niet wettelijk veroordelen wegens inbreuk op randnummer 10381(2), c, betreffende de verplichting tot het plaatsen van schriftelijke instructies, waarvan de inhoud door randnummer 10385 wordt bepaald, op een zichtbare plaats in het voertuig.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 3 koninklijk besluit van 12 november 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radio-actieve stoffen, bepaalt: "Het is de verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair, de vervoerder en de bestuurder van
het voertuig verboden gevaarlijke goederen te laden, te vervoeren, te doen laden
of te doen vervoeren, indien het vervoer niet voldoet aan de bepalingen van het
ADR en van dit besluit. De commissionair-expediteur en de vervoerscommissionair moeten hun naam en adres op het vervoersdocument vermelden. Wanneer
de goederen bij de fabrikant of bij de handelaar zelf worden geladen, is deze
eveneens onderworpen aan de voorschriften van randnummers 2002, 3901 en
10385 die op de verzender toepasselijk zijn";
Dat de verantwoordelijkheidsregeling van artikel 3, eerste lid, koninklijk be-
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sluit van 12 november 1998 cumulatief is;
Overwegende dat uit de niet in het onderdeel aangehaalde motivering van het
bestreden vonnis blijkt dat de appèlrechters eiseres als de verzender beschouwen;
Dat eiseres handelaar/fabrikant is, niet eraan in de weg staat dat zij ook verzender kan zijn;
Overwegende dat het vonnis slechts naar artikel 3, derde lid koninklijk besluit
van 12 november 1998 verwijst in verband met de bespreking van de inhoud van
de door eiseres overgelegde brief van de heer R. van het ministerie van verkeerswezen; dat de desbetreffende overwegingen evenwel overtollig zijn;
Overwegende dat het bestreden vonnis niet oordeelt dat het vervoersdocument
volgens een bepaalde lay-out moet zijn opgesteld, maar alleen dat het vervoersdocument ten minste de in ADR-randnummer 2002(3), eerste lid, a opgesomde
gegevens moet bevatten;
Overwegende dat het bestreden vonnis over het gebruik in onderhavige zaak
van de stempel "leeg tankvoertuig 3.71° ADR" zoals bepaald in ADR-randnummer 2322(3), motiveert zoals in het onderdeel is aangehaald; dat het daarmee
oordeelt dat het gebruik van deze stempel het document feitelijk ongeldig maakt
en door dit gebruik hier, met de lay-out die het document heeft, de indruk wordt
gewekt dat er zich geen gevaarlijke producten meer in de tankwagen bevinden;
Dat het vonnis er bovendien aan toevoegt: " Door bij een nieuwe lading geen
nieuw vervoersdocument te gebruiken of niet minstens de stempel 'leeg tankvoertuig 3.71° ADR' onleesbaar te maken, wordt aldus een zeer gevaarlijke feitelijke situatie gecreëerd die niet overeenstemt met de bepalingen van de ADR-reglementering, en die desastreuze gevolgen kan hebben als eventuele hulpverleners erdoor misleid zouden worden en als gevolg daarvan verkeerde beslissingen
zouden nemen";
Overwegende dat het bestreden vonnis op deze gronden wettig kan beslissen
dat eiseres zich schuldig heeft gemaakt aan de telastlegging J;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Van Keirsbilck, Brussel.
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Nr. 201
2° KAMER - 25 maart 2003

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - WETTIG VERHINDERDE
RECHTER BIJ DE UITSPRAAK - VERVANGING - EENPARIGHEID VAN DE RECHTERS DIE HEBBEN
BERAADSLAAGD.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID VAN DE RECHTERS DIE
HEBBEN BERAADSLAAGD - VERVANGING VAN WETTIG VERHINDERDE RECHTER BIJ DE UITSPRAAK GELDIGHEID.
1º en 2° De omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met
toepassing van artikel 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een
andere rechter die wettig verhinderd is om de uitspraak van dat vonnis waarover hij
overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft beraadslaagd bij te wonen, bij
die uitspraak te vervangen, belet niet dat het vonnis door de rechters die over de zaak
beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid
rechtsgeldig wordt vastgesteld. (Artt. 779, tweede lid en 778 Ger.W.;art. 211bis Sv.)
(I.)

ARREST

(A.R. P.02.1387.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 september 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de appèlrechters het voertuig Mercedes 250 D verbeurd verklaren op de gronden dat deze zaak gediend heeft of bestemd is geweest tot het
plegen van de bewezen feiten die zij als bijzonder ernstig omschrijven en waarbij
zij vaststellen dat deze feiten werden gepleegd uit louter winstbejag en met miskenning van de volksgezondheid in het algemeen en deze van de eindgebruiker
in het bijzonder;
Dat die beslissing met redenen omkleed en naar recht verantwoord is; dat geen
wetsbepaling voorschrijft dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de
keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere
straf of van elke maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door
een rechter die, met toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een andere rechter die wettig verhinderd is om de uitspraak van dat vonnis waarover hij overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde
wetboek heeft beraadslaagd bij te wonen, bij die uitspraak te vervangen, niet belet dat het vonnis door de rechters die over de zaak beraadslaagd hebben met
eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid rechtsgeldig wordt vastgesteld;
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.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. Goffin, Leuven en B. Stalmans, Leuven.

Nr. 202
2° KAMER - 25 maart 2003

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - AFLEVERING VAN UITGIFTE OF
AFSCHRIFT VAN AKTEN VAN ONDERZOEK EN RECHTSPLEGING AAN DERDEN - AFLEVERING AAN
PROCUREUR DES KONINGS - MACHTIGING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL.
Artikel 125 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken onderwerpt enkel de aflevering van een uitgifte of afschrift van de akten van
onderzoek en rechtspleging aan derden aan de uitdrukkelijke machtiging van de
procureur-generaal bij het hof van beroep; deze bepaling heeft geen betrekking op de
aflevering aan een procureur des Konings1.
(H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1699.N)

I. Bestreden beslissing
1 Zie L. HUYBRECHTS, “Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier”, in: Om deze
redenen, Liber Amicorum ARMAND VANDEPLAS, 283, nrs. 7-8.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 20 november 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het artikel 125 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken enkel de aflevering van een
uitgifte of afschrift van de akten van onderzoek en rechtspleging aan derden aan
de uitdrukkelijke machtiging van de procureur-generaal bij het hof van beroep
onderwerpt; dat deze bepaling geen betrekking heeft op de aflevering aan een
procureur des Konings;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
C. Onmiddellijke aanhouding van de derde eiser
Overwegende dat de veroordelende beslissing ingevolge de uitspraak van dit
arrest in kracht van gewijsde gaat;
Dat het cassatieberoep derhalve geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. De Geest, Brussel.

Nr. 203
2° KAMER - 25 maart 2003

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
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— STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
- ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - GEVALLEN.

CASSATIEBEROEP

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET
HOF - ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP GEVALLEN.
1º en 2° Krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering is, onverminderd artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen
vóór het eindarrest van cassatieberoep door de beschuldigde tegen het arrest van
verwijzing naar het hof van assisen, beperkt tot de vijf in dat artikel vermelde gevallen 1.
(Artt. 292bis en 416, tweede lid Sv.)
(N.)

ARREST

(A.R. P.03.0323.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 februari 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling,
waarbij eiser naar het hof van assisen wordt verwezen en dat de beschikking tot
gevangenneming van eiser bevestigt;
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat eiser in zijn verklaring van cassatieberoep de grond van de
voorziening niet opgeeft;
Overwegende dat, krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering, onverminderd artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen vóór het eindarrest van cassatieberoep door de
beschuldigde tegen het arrest van verwijzing naar het hof van assisen, beperkt is
tot de vijf in dat artikel vermelde gevallen;
Overwegende aldus dat het cassatieberoep, in zoverre dat betrekking heeft op
andere gevallen dan die waarin onmiddellijk cassatieberoep is toegelaten, niet
ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de verwijzingsbeslissing en van de beslissing
waarbij de gevangenneming wordt bevestigd
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
1 Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.02.0046.F, nr. 103.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
25 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 204
2° KAMER - 26 maart 2003

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - STRAFZAKEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE
REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN RECHTSGROND IN DE PLAATS TE STELLEN DIE HET
DICTUM VAN DE BESLISSING VERANTWOORDT.
2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - BESTREDEN BESLISSING
GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM EEN RECHTSGROND IN
DE PLAATS TE STELLEN DIE HET DICTUM VAN DE BESLISSING VERANTWOORDT - ONTVANKELIJKHEID.
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF BENADEELDE - VERGOEDING DOOR DE VERZEKERAAR - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE
VERZEKERAAR - EIGEN SCHADE.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF - BENADEELDE - VERGOEDING DOOR DE VERZEKERAAR BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR - EIGEN SCHADE.
5º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF BENADEELDE - VERGOEDING DOOR DE VERZEKERAAR - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE
VERZEKERAAR - EIGEN SCHADE.
6º INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING FINANCIERINGSHUUR - LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDING VAN
BEËINDIGING - DERDE-AANSPRAKELIJKE - VERZEKERAAR VAN DE HUURDER - INDEPLAATSSTELLING BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR - STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID.
7º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - FINANCIERINGSHUUR LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDING VAN BEËINDIGING – DERDEAANSPRAKELIJKE - VERZEKERAAR VAN DE HUURDER - INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR - STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID.
8º OVEREENKOMST — ALLERLEI - FINANCIERINGSHUUR - LEASINGOVEREENKOMST INZAKE
ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDING VAN BEËINDIGING - DERDE-AANSPRAKELIJKE - VERZEKERAAR
VAN DE HUURDER - INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID.
9º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - FINANCIERINGSHUUR LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDING VAN BEËINDIGING - DERDE-
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- VERZEKERAAR VAN DE HUURDER - INDEPLAATSSTELLING - BURGERLIJKE- STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID.

PARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR

10º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST —
OVEREENKOMSTEN. REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING FINANCIERINGSHUUR - LEASINGOVEREENKOMST INZAKE ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDING VAN
BEËINDIGING - DERDE-AANSPRAKELIJKE - VERZEKERAAR VAN DE HUURDER - INDEPLAATSSTELLING BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR - STRAFRECHTER - BEVOEGDHEID.
1º Wanneer een bestreden beslissing haar dictum op een door het cassatieberoep
bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen
waardoor het dictum van die beslissing wordt verantwoord1.
2º Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden
beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang2.
3º, 4° en 5° De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een
voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot
betaling aan de burgerlijke partij, de verzekeraar van de huurder, die laatstgenoemde
verzekert tegen de financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder,
verantwoordt die veroordeling niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar
een benadeelde is die eigen schade heeft geleden3. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en
4 V.T.Sv.)
6º, 7°, 8°, 9° en 10° De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp
uitmaakt van een financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van
beëindiging heeft uitbetaald die verschuldigd was in geval van vernieling van het
voertuig, wordt ten belope van die vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en
rechtsvorderingen van zijn verzekerde tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde;
de strafrechter bij wie de burgerlijke rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde
aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg bevoegd om van die vordering kennis te nemen4.
(G. e.a. T. CORNHILL FRANCE N.V. naar Frans recht)

Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels (vertaling):
1. De eerste eiser, beklaagde, is als enige aansprakelijk gesteld voor een
wegverkeersongeval, waarbij een trekker is vernield. Voor dat voertuig was een
overeenkomst van financieringsverhuring (financieringshuur, leasing) gesloten tussen
de b.v.b.a. PAPIN (huurder of “lessee”) en een financieringsinstelling, de ‘Banque du
Crédit de l’Est’ (verhuurder of “lessor”). Laatstgenoemde was dus de eigenaar van de
trekker, zolang de huurder de huuroptie aan het einde van de overeenkomst niet had
gelicht.
Zoals de leasingovereenkomst bepaalde, had de b.v.b.a. PAPIN bij verweerster, de n.v.
CORNHILL FRANCE, een verzekering afgesloten, waarbij laatstgenoemde zich ertoe
verbond de “Banque du Crédit de l’Est”, in geval van verlies of vernietiging van het
voertuig, de vergoeding wegens beëindiging te betalen die door de b.v.b.a. PAPIN aan
laatstgenoemde was verschuldigd5. Die vergoeding bestaat in het bedrag van de nog
verschuldigde huurgelden, verhoogd met de restwaarde en met alle andere bedragen die
1 Cass., 29 okt. 1992, A.R. 9386, nr. 704; zie Cass., 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221; 20 juni
2001, A.R. P.00.1309.F, nr. 381; 11 sept. 2002, A.R. P.02.0732.F, nr. 439.
2 Cass., 11 sept. 2002, A.R. P.02.0732.F, nr. 439.
3 Zie concl. O.M.; adde: P. VAN OMMESLAGHE, "Le paiement avec subrogation et le droit des
assurances", Mélanges Philippe Gérard, Brussel, 2002, blz. 89 e.v., inz. nrs. 22 tot 44.
4 Ibid.
5 Een dergelijke verzekeringsbeding is gebruikelijk in leasingovereenkomsten.
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nog verschuldigd zijn krachtens de leasingovereenkomst.
Het bestreden vonnis veroordeelt de eisers, d.w.z. de beklaagde en zijn verzekeraar,
vrijwillig tussengekomen partij, om aan verweerster die vergoeding wegens
beëindiging, als schade, te betalen, na aftrek van de vrijstelling en van de reeds gestorte
provisie. De rechtbank verantwoordt zijn beslissing, op grond “dat bewezen is en niet
betwist wordt dat de n.v. CORNHILL (waarborg), ondanks het feit dat het voertuig
beschadigd is, krachtens de tussen de partijen gesloten overeenkomsten verplicht is de
vergoedingen te betalen die nog verschuldigd zijn ingevolge de overeenkomst tussen de
b.v.b.a. PAPIN en de ‘Crédit de l’Est’, evenals de vergoeding wegens beëindiging (een
situatie die men vb. kan terugvinden in de Belgische leasingovereenkomst); (…) dat de
vaststelling dat gemaakte kosten of een prestatie gegrond zijn op een contractuele
verplichting, niet volstaat om te besluiten dat het oorzakelijk verband tussen de
ongeoorloofde handeling van een derde en die kosten of die prestatie verbroken is,
aangezien de schade van de appellant alleen actueel en effectief is geworden door de
fout van de beklaagde, die het normale verloop van de contractuele verhouding heeft
gestoord, en niets bewijst dat de burgerlijke partij, op voorhand, die verplichting zou
hebben aanvaard, waarbij het virtueel karakter van die verplichting moet worden
beklemtoond.”
2. Het middel voert de schending aan van de artt. 3 en 4 V.T.Sv. en 1251, 3° B.W. Volgens de eisers heeft het bestreden vonnis vastgesteld dat verweerster persoonlijke schade geleden heeft t.g.v. de fout van de beklaagde, maar heeft het niet – en althans niet
naar recht – vastgesteld dat die schade voortvloeit uit de misdrijven die de eerste eiser
ten laste werden gelegd (eerste onderdeel van het middel). Als daarenboven
verondersteld wordt dat verweerster tegen de eisers optreedt als indeplaatsgestelde in de
rechten van haar verzekerde – quod non –, dan nog hebben de appèlrechters de regel
onwettig toegepast, volgens welke de indeplaatsstelling van rechtswege plaatsvindt ten
voordele van degene die de schuld voor anderen moet afbetalen, en dat ook heeft
gedaan (art. 1251, 3° B.W.), aangezien verweerster geen verplichting van de
vennootschap PAPIN t.a.v. de ‘Banque du Crédit de l’Est’ heeft uitgevoerd – welke
uitvoering per hypothese schadelijk was en door het ongeval was veroorzaakt – doch
haar eigen schuld heeft afbetaald, zoals die was ontstaan uit haar contractuele
verplichting t.a.v. de bank (tweede onderdeel van het middel).
3. Verweerster, de n.v. CORNHILL, stelt zich voor als indeplaatsgestelde in de rechten
van de b.v.b.a. PAPIN t.a.v. de veroorzaker van het ongeval, zoals bijvoorbeeld blijkt
uit haar appèlconclusie. Uw Hof heeft beslist dat het beding, waarin overeengekomen
wordt dat de huurder, in geval van volledige of gedeeltelijke derving van het genot van
het gehuurde materiaal, geen enkele opschorting of beëindiging van de
huurovereenkomst kan aanvoeren en de huurgelden dus verder moet betalen, niet
onverenigbaar is met de financieringshuurovereenkomst (leasing)6. De gehuurde zaak
was te dezen vernietigd door een toevallig feit7. Volgens de rechtsleer moet de “lessee”
(of gebruiker) in geval van verlies van de zaak, door de fout van een derde, vergoed
worden door die foutieve derde voor de door hem geleden schade, met inbegrip, zonder
twijfel, van de last van zijn verplichtingen tegenover de “lessor”8.
Het dient te worden herhaald dat de verzekeraar, volgens de definitie van de
verzekeringsovereenkomst9, zich ertoe verbindt een prestatie te leveren “in het geval
6 Cass., 17 juni 1993, A.R. 9405, nr. 291, met concl. adv.–gen. J ANSSENS DE BISTHOVEN in Bull. en Pas.
1993, I, nr. 291.
7 Zie ook Parijs, 15 nov. 1977, Gaz. Pal. 1978, I, 97, opm. G.F.
8 M. DELANGE, “Le sort des obligations de l’utilisateur en cas de disparition de la chose donnée en
leasing”, J.T. 1994, blz. 121, nr. 6.2, noot 40.
9 Art. 1, A, W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
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zich een onzekere gebeurtenis voordoet waarbij, naar gelang van het geval, de
verzekerde of de begunstigde belang heeft dat die zich niet voordoet”. Bij een
schadeverzekering is de verzekerde “degene die door de verzekering is gedekt tegen
vermogensschade”10. De schadeverzekering is “de verzekering waarbij de
verzekeringsprestatie afhankelijk is van een onzeker voorval dat schade veroorzaakt aan
iemands vermogen”11. De aansprakelijkheidsverzekering strekt ertoe “de verzekerde
dekking te geven tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens een schadeverwekkende
gebeurtenis die in de overeenkomst is beschreven, en zijn vermogen binnen de grenzen
van de dekking te vrijwaren tegen alle schulden uit een vaststaande
aansprakelijkheid12”. De gedekte aansprakelijkheid kan contractueel van aard zijn13.
De verzekering tot vergoeding van schade is “de verzekering waarbij de verzekeraar
zich ertoe verbindt de prestatie te leveren die nodig is om de schade die de verzekerde
geleden heeft of waarvoor hij aansprakelijk is, geheel of gedeeltelijk te vergoeden”14,
terwijl de verzekering tot uitkering van een vast bedrag die is “waarbij de prestatie van
de verzekeraar niet afhankelijk is van de omvang van de schade” 15. De verzekering tot
vergoeding van schade strekt dus ertoe een werkelijk geleden schade, al was het
gedeeltelijk, te vergoeden16. De verzekering tot vergoeding van schade, en m.n. de
aansprakelijkheidsverzekering, berust op het beginsel van vergoeding ingevolge
hetwelk de prestatie van de verzekeraar ertoe strekt het vermogen van de verzekerde te
vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan doordat zijn aansprakelijkheid in het gedrang
komt t.g.v. de totstandkoming van het risico17.
Elke verzekering tot vergoeding van schade heeft een vergoedend karakter18. Volgens
art. 41, eerste lid van de W. 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst – een
bepaling die volgens de titel van hoofdstuk III van die wet van toepassing is op de
“verzekeringen tot vergoeding van schade”, “(treedt) de verzekeraar die de
schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding in de
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de
aansprakelijke derden”19.
4. In de aan uw Hof voorgelegde zaak betreft het een verzekering tot vergoeding van
schade. De vernietiging van de trekker is immers een onzekere gebeurtenis die schade
heeft berokkend aan het vermogen van de verzekerde, PAPIN20. Die schade is de
10 Art. 1, B, a) van die wet.
11 Art. 1, G, van die wet.
12 Art. 77, van die wet.
13 J.L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres, in C. JASSOGNE, Traité pratique de droit
commercial, t. 3, Diegem, 1998, blz. 244, nr. 411.
14 Art. 1, I, van die wet.
15 Art. 1, J, van die wet.
16 Cass., 31 okt. 1966 (Bull. en Pas. 1967, I, 288) en 28 sept. 1983, A.R. 2853, nr. 50. Die twee arresten verduidelijken het verschil tussen de verzekering tot vergoeding van schade en de sommenverzekering.
17 Cass., 7 juni 2002, A.R. C.00.0438.F, nr. 345.
18 Art. 51, van die wet.
19 Voor de verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag, zie art. 49. Volgens art. 71 is art. 41 niet
van toepassing op de kredietverzekering en op de borgtochtverzekering. Die verzekeringen zijn “de
verzekeringsovereenkomsten tegen niet–betaling aan de verzekerde van schuldvorderingen, alsook
tegen de andere risico’s die daarmee kunnen gelijkgesteld worden en die door de Koning worden
bepaald” (art. 70). De verzekerde is de schuldeiser, terwijl de verzekerde in de onderhavige zaak de
schuldenaar is. Het betreft dus geen kredietverzekering.
20 De door PAPIN geleden schade kan dus niet de waarde van de trekker zijn. Die vennootschap had
oorspronkelijk overigens alleen de vergoeding gevraagd van de schade t.g.v. de derving gedurende
vijftien dagen, en de terugbetaling van de vrijstelling. (Gemeenschappelijke conclusies met
CORNHILL voor de eerste rechter). In een afzonderlijke conclusie vorderde PAPIN niets meer m.b.t.
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verarming van zijn vermogen, bestaande in de betaling van de vergoeding wegens
beëindiging van de financieringshuurovereenkomst. Die schade vloeit voort uit de fout
van de pleger van het misdrijf. Maar het is zijn verzekeraar, de verweerster
CORNHILL, die de voormelde bedragen heeft betaald aan de verhuurder, na aftrek van
de vrijstelling.
Aangezien het om een schadeverzekering gaat, heeft die verzekering een vergoedend
karakter. De verzekeraar die deze vergoeding heeft betaald, wordt dus in de plaats
gesteld van zijn verzekerde tegen de derde die voor die schade aansprakelijk is, d.w.z.
eiser21.
De burgerlijke rechtsvordering is dus ontvankelijk. Wanneer de burgerlijke
rechtsvordering van de gesubrogeerde verzekeraar tegen de voor de schade
aansprakelijke derde aanhangig wordt gemaakt bij de strafrechter, kan deze zich
immers niet onbevoegd verklaren, op grond dat de vordering niet rechtstreeks
voortvloeit uit de bewezen verklaarde telastleggingen, met toepassing van het
voormelde art. 41 en van art. 4 V.T.Sv.22.
De benadeelde heeft recht op de volledige vergoeding van zijn schade23 en de
indeplaatsstelling heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke schuldvordering aan de
indeplaatsgestelde wordt overgedragen24.
5. M.i. zou uw Hof de redenen kunnen vervangen, waarbij het middel niet–ontvankelijk
wordt door gebrek aan belang. Het beschikkend gedeelte is immers wettig maar de
redenen zijn onjuist, worden door het cassatieberoep bekritiseerd en zijn de
noodzakelijke steun voor het beschikkend gedeelte, de indeplaatsgestelde reden
verantwoordt de bestreden beslissing naar recht en het Hof stelt zijn beoordeling van de
feiten niet in de plaats van die van de appèlrechters25.
Het vonnis overweegt immers “dat de vaststelling dat gemaakte kosten of een prestatie
gegrond zijn op een contractuele verplichting, niet volstaat om te besluiten dat het
oorzakelijk verband tussen de ongeoorloofde handeling van een derde en die kosten of
die prestatie verbroken is, aangezien de schade (van de verzekeraar) alleen actueel en
effectief is geworden door de fout van de beklaagde, die het normale verloop van de
contractuele verbintenissen heeft gestoord”, beslist aldus dat de verzekeraar – de
getroffene – eigen schade heeft geleden wegens de bedragen die hij heeft moeten
betalen, en heeft m.i. aldus zijn beslissing om de eisers te veroordelen om aan
verweerster die bedragen te betalen, na aftrek van de daarin bedoelde vrijstellingen, niet
naar recht verantwoord.
Volgens mij kan het Hof de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden
beslissing gegrond is, evenwel vervangen door een rechtsgrond die het dictum
verantwoordt. Krachtens art. 41, eerste lid, W. 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, treedt de verzekeraar die de schadevergoeding betaald
heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen
van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden. De strafrechter bij
de trekker en beperkte hij zijn vordering tot de schade aan zijn oplegger.
21 Zoals M. VAN QUICKENBORNE schrijft, “L’incidence de l’intervention d’une cause juridique propre
sur la relation de cause à effet et sur le dommage en matière de responsabilité civile”, R.C.J.B.
1986, blz. 667, nr. 12, “chaque fois donc que l’équilibre du contrat est perturbé par la faute d’un
tiers, le débiteur dont l’obligation devient plus onéreuse ou dont l’obligation devient effective alors
qu’elle n’était que virtuelle auparavant, subit un dommage au sens de l’article 1382 du Code civil”.
22 Cass., 14 mei 1997, A.R. P.96.1506.F, nr. 228 ; 14 jan. 1998, A.R. P.97.1253.F, nr. 26.
23 Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, met concl. O.M.; 21 dec. 2001, A.R.
C.99.0439.N, nr. 721.
24 Cass., 14 feb. 1991, A.R. 8775, nr. 318.
25 Zie A. DECROËS, “La substitution de motifs par la Cour de cassation”, Ann. Dr. 1998, blz. 425 e.v.
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wie de rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is
bijgevolg bevoegd om van die vordering kennis te nemen.
Verweerster heeft de verhuurder het bedrag van de vergoedingen betaald die de huurder
hem verschuldigd was wegens de vernietiging, door eisers fout, van het voertuig,
waarvoor de kredietverhuurovereenkomst was gesloten. Bijgevolg is het middel wel
gegrond maar kan het niet leiden tot vernietiging en is het derhalve niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
6. De vraag naar het oorzakelijk verband tussen de fout van de beklaagde, dader van het
ongeval, en de schade van de huurder van het voertuig, die bestaat in de betaling van de
contractuele vergoeding wegens beëindiging, moet m.i. in deze zaak niet worden
onderzocht, aangezien die vraag in het middel niet ter sprake komt. Ik herhaal evenwel
dat volgens de meest recente rechtspraak van uw Hof26, het bestaan van een
contractuele verplichting in de regel niet uitsluit dat er schade is in de zin van art. 1382
B.W.27. Daarenboven stelt het middel uw Hof niet in staat de kwestie van de raming van
de schade te behandelen. De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan en de omvang
van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade, alsook het bedrag van de
vergoeding tot volledig herstel ervan28. Volgens mij moet de rechter bij die beoordeling
rekening kunnen houden met het kennelijk ongerechtvaardigd karakter van bepaalde
contractuele bedingen29.
Conclusie: verwerping.
26 Cass., 19 feb. 2001, A.R. C.99.0228.N, nr. 99 en 28 feb. 2002, A.R. C.99.0193.N, nr. 147; zie het
Verslag van het Hof van Cassatie, 2001, blz. 42 tot 44 en J. DE CODT, “L’appréciation de la causalité
dans le jugement des actions publique et civile”, in P. MANDOUX en O. KLEES (dir.), Actualités de
droit pénal et de procédure pénale, Brussel, 2001, blz. 64, nr. 29. Volgens die auteur, “sur un plan
conceptuel, la théorie de la rupture du lien causal par une obligation justifiant ‘à elle seule’ le payement de la somme, ne s’emboîte pas facilement avec celle de l’équivalence des conditions”. De
twee gevallen die hij als voorbeeld vermeldt van “disposition légales ou conventionnelles qui ont
pour effet de supprimer l’existence d’un dommage réparable, ou d’en restreindre l’étendue” (ibid.,
nr. 30) kunnen m.i. in de thans aan het Hof voorgelegde zaak niet worden gehanteerd. Het ene betreft immers een levensverzekering, die doorgaans een verzekering tot uitkering van een vast bedrag
is (Cass., 25 mei 1936, Bull. en Pas. 1936, I, 267), terwijl de andere betrekking heeft op de verzekering met voorafgaande taxatie, die de waarde van de gedekte zaak betreft, terwijl de schade in deze
zaak geen enkel verband houdt met die waarde (Cass., 2 juni 1999, A.R. P.98.1615.F, nr. 324). Zie
ook, inzake ziekteverzekering, Cass., 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 674.
27 Wie is tussengekomen, zal alleen kunnen worden vergoed als uit de inhoud of de opzet van de
overeenkomst blijkt dat de schade definitief te zijnen laste moet blijven, zonder mogelijkheid van
hoger beroep tegen de foutieve derde. (R.O. DALCQ en G. SCHAMPS, “La responsabilité délictuelle et
quasi délictuelle – examen de jurisprudence (1987 à 1993)”, R.C.J.B. 1995, blz. 713-714, nr. 135);
zie ook Cass., 9 maart 1984, A.R.3919, nr. 393, R.C.J.B 1986, p. 651, opm. M. VAN QUICKENBORNE,
“L’incidence de l’intervention d’une cause juridique propre sur la relation de cause à effet et sur le
dommage en matière de responsabilité civile”, waarbij hij vermeldt dat “il faudra analyser scrupuleusement la teneur du contrat, sa portée et son économie; il faudra essayer de découvrir l’intention
des parties, leur volonté réelle (…). Et, en cas de doute, la perte devra être considérée comme un
dommage réparable” (blz. 670, nr. 14). Die auteur behandelt het geval van de verzekeraar, “porteur
de risque” (risicodrager), die ingevolge een wettelijke of contractuele indeplaatsstelling, over een
afgeleid hoger beroep tegen de aansprakelijke derde beschikt. De risicodrager verzekert de getroffene tegen bepaalde onzekerheden van het moderne leven. Als de schade te wijten is aan de fout van
een derde, “le porteur de risque se réserve un recours contre celui-ci, dans la mesure où il a fait des
débours pour la victime. Il ne supporte alors que les risques de l’insolvabilité du responsable, et les
frais dus aux lenteurs de la justice” (Ibid., blz. 668 en 669, nr. 13).
28 Cass., 8 dec. 1999, A.R. P.99.0998.F, nr. 671 ; 5 dec. 2001, A.R. P.01.1115.F, nr. 674.
29 Zie, bijvoorbeeld, art. 1231, §1 B.W., Cass., 20 maart 1998, A.R. C.96.0454.F, nr. 159, en de noot
1 onder dat arrest, alsook de concl.. adv.-gen. BRESSELEERS Cass., 30 maart 2001, A.R. C.00.0062.N,
nr. 190.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1609.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 22 oktober 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1251, 3° van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op het hoger beroep van verweerster veroordeelt het [bestreden] vonnis de eisers hoofdelijk om aan verweerster een bedrag van 49.542,13 euro te betalen, plus de compensatoire interest, op de volgende gronden :
"Overwegende dat uit het dossier en uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting
blijkt dat de beklaagde, bij vonnis van de politierechtbank van 9 december 1999, aansprakelijk is gesteld voor het ongeval dat op 28 april 1997 te Couillet heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat de b.v.b.a. Papin, voor de aankoop van een trekker, een financieringshuurovereenkomst had aangegaan bij de bank 'Crédit de l'Est' die (lees: de vennootschap
Papin) zich had verzekerd bij de n.v. Cornhill;
Overwegende dat de burgerlijke partij bijgevolg de vergoeding van haar schade vordert,
met name de bedragen die zij heeft moeten uitbetalen;
Overwegende dat de eerste rechter een onterechte uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat, in elk geval, moet worden herhaald dat, wat herstel van de schade
betreft, schade, zowel volgens de Franse als de Belgische wetgeving, in beginsel steeds
volledig moet worden hersteld;
Overwegende dat de benadeelde dus in de situatie moet worden teruggebracht die de
zijne was geweest als de fout niet was begaan;
...;
Overwegende dat bewezen is en niet betwist wordt dat de n.v. CORNHILL (waarborg),
ondanks het feit dat het voertuig beschadigd is, krachtens de tussen de partijen gesloten
overeenkomsten verplicht is de vergoedingen te betalen die nog verschuldigd zijn ingevolge de overeenkomst tussen de b.v.b.a. PAPIN en de 'Crédit de l'Est', evenals de vergoeding wegens beëindiging (een situatie die men vb. kan terugvinden in de Belgische leasingovereenkomst);
Overwegende dat de vaststelling dat gemaakte kosten of een prestatie gegrond zijn op
een contractuele verplichting, niet volstaat om te besluiten dat het oorzakelijk verband
tussen de ongeoorloofde handeling van een derde en die kosten of die prestatie verbroken
is, aangezien de schade van de appellant alleen actueel en effectief is geworden door de
fout van de beklaagde, die het normale verloop van de contractuele verhoudingen heeft
gestoord, en niets bewijst dat de burgerlijke partij die verplichting vooraf zou hebben aan-
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vaard, waarbij het virtueel karakter van die verplichting moet worden beklemtoond;
...".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de hierboven weergegeven redenen blijkt dat het [bestreden] vonnis recht heeft gedaan op de rechtsvordering van verweerster, die niet optreedt tegen de beklaagde (eerste
eiser) in de hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van haar verzekerde, de
vennootschap Papin, maar in haar hoedanigheid van "benadeelde", door de nakoming van
haar verplichting om de nog verschuldigde vergoedingen uit te betalen aan de vennootschap 'Banque du Crédit de l'Est'.
In tegenstelling tot wat het vonnis beweert, is de aldus beschreven schade van verweerster niet te wijten aan de overtredingen van de eerste eiser, maar aan de verzekeringsovereenkomst die zij met de vennootschap Papin heeft gesloten, en op grond waarvan zij zich
ertoe heeft verbonden om, in geval van verlies van de trekker, de 'Banque du Crédit de
l'Est' de nog verschuldigde huurgelden, plus een vergoeding wegens beëindiging, uit te
betalen (cfr. de hierboven vermelde redenen van het vonnis).
De schade van verweerster, die de eisers ingevolge de veroordeling moeten herstellen,
vloeit bijgevolg niet voort uit de overtredingen op grond waarvan de eerste eiser is vervolgd en veroordeeld.
Een voor de strafrechter gebrachte burgerlijke rechtsvordering veronderstelt echter dat
de benadeelde de vergoeding van de door het misdrijf veroorzaakte schade ten laste van
de beklaagde vordert (artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).
Krachtens de voormelde artikelen 3 en 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering is de strafrechter met andere woorden niet bevoegd en kan hij alleen
uitspraak doen over een vordering tot herstel van de schade die is veroorzaakt door de
misdrijven op grond waarvan de strafvordering zijn ingesteld.
Door de eisers, om de voormelde redenen, te veroordelen om aan verweerster een bedrag van 49.542, 13 euro te betalen, plus interest en kosten, doet het bestreden vonnis bijgevolg uitspraak over een rechtsvordering die niet tot zijn bevoegdheid behoort (schending van de artikelen 3 en 4 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).
Tweede onderdeel
Zelfs als verondersteld wordt dat verweerster tegen de eisers optreedt als indeplaatsgestelde in de rechten van haar verzekerde, de vennootschap Papin - quod non -, dan nog
zou het geen rechtsvordering betreffen tot vergoeding van een schade die is veroorzaakt
door de misdrijven van de eerste eiser.
Door de verzekeringsovereenkomst die de vennootschap Papin met verweerster heeft
gesloten, heeft eerstgenoemde op verweerster immers de verplichting overgedragen om de
huurgelden te betalen die op het ogenblik van het ongeval nog verschuldigd waren. De
misdrijven die het ongeval hebben veroorzaakt en op grond waarvan de eerste eiser strafrechtelijk is vervolgd en veroordeeld, hebben haar bijgevolg geen enkele schade berokkend, althans niet als schuldenares van de lening die zij bij de 'Banque du Crédit de l'Est'
had aangegaan.
De strafrechter was derhalve niet bevoegd om de eisers te veroordelen om aan verweerster, in haar hoedanigheid van indeplaatsgestelde in de rechten van de vennootschap Papin, een bedrag van 49.542, 13 euro te betalen, plus interest en kosten (schending van de
artikelen 3 en 4 van het Wetboek van Strafvordering).
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Met die veroordeling heeft de rechter daarenboven de regel onwettig toegepast, volgens
welke de indeplaatsstelling van rechtswege plaatsvindt ten voordele van degene die de
schuld voor anderen diende af te betalen en dat ook heeft gedaan (artikel 1251, 3° van het
Burgerlijk Wetboek), aangezien verweerster geen verplichting heeft uitgevoerd die de
vennootschap PAPIN ten aanzien van de 'Banque du Crédit de l'Est' had, maar haar eigen
schuld heeft afbetaald, zoals die was ontstaan uit haar contractuele verplichting ten aanzien van de bank (schending van de artikelen 1251, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit de rechtspleging volgt dat de vrachtwagen, die in het
wegverkeersongeval is vernietigd en waarvoor eiser aansprakelijk is gesteld, het
voorwerp uitmaakte van een financieringshuurovereenkomst, dat de huurder van
de vrachtwagen een verzekeringspolis bij verweerster had afgesloten, waarbij hij
verzekerd werd tegen de financiële gevolgen van de vernietiging van het voertuig en dat de verzekeraar zich krachtens die polis ertoe had verbonden de kredietinstelling, in geval van schade, de in de overeenkomst bedongen vergoeding
wegens beëindiging uit te betalen;
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat de vaststelling dat gemaakte kosten of een prestatie gegrond zijn op een contractuele verplichting, niet
volstaat om te besluiten dat het oorzakelijk verband tussen de ongeoorloofde
handeling van een derde en die kosten of die prestatie verbroken is, aangezien de
schade van [verweerster] alleen actueel en effectief is geworden door de fout van
[eiser], die het normale verloop van de contractuele verhouding heeft gestoord";
Dat het vonnis aldus beslist dat de verzekeraar, benadeelde, een eigen schade
heeft geleden wegens de bedragen die hij heeft moeten uitbetalen, en de veroordeling van de eisers om verweerster die bedragen terug te betalen, na aftrek van
de daarin vermelde bedragen, niet naar recht verantwoordt;
Overwegende evenwel dat het Hof de reden die door het middel bekritiseerd
wordt en waarop de bestreden beslissing steunt, kan vervangen door een juridische grondslag die het beschikkend gedeelte verantwoordt;
Overwegende dat, te dezen, de bedoelde verzekering een vergoedend karakter
heeft, zodat de bij artikel 41, eerste lid van wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, bepaalde indeplaatsstelling van toepassing is; dat de
verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, krachtens die bepaling, ten
belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van
de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden treedt; dat bijgevolg de strafrechter bij wie de door de verzekeraar tegen die derde ingestelde
burgerlijke rechtsvordering aanhangig is gemaakt, bevoegd is om van die vordering kennis te nemen;
Overwegende dat verweerster de verhuurder de vergoedingen heeft uitbetaald
die aan laatstgenoemde verschuldigd zijn wegens de vernietiging, door eisers
fout, van het voertuig waarvoor een financieringshuurovereenkomst is gesloten;
Dat, bijgevolg, het middel weliswaar gegrond is maar niet tot vernietiging kan
leiden en derhalve niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
26 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Wouters.

Nr. 205
2° KAMER - 26 maart 2003

1º VERZET - STRAFZAKEN - POLITIERECHTBANK - VONNIS - HOGER BEROEP VAN EEN
PARTIJ - VERZET VAN EEN ANDERE - ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET - APPÈLGERECHT GEVOLG.
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - POLITIERECHTBANK VONNIS - HOGER BEROEP VAN EEN PARTIJ - VERZET VAN EEN ANDERE - ONTVANGEN VERZET APPÈLGERECHT - GEVOLG.
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 67 AANSTELLER - WEGVERKEERSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEESTERS. AANGESTELDEN - AANSTELLER - VOORWAARDEN - WEGVERKEERSONGEVAL.
5º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer een partij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat de
politierechtbank jegens haar op tegenspraak heeft gewezen, een andere partij verzet
heeft gedaan tegen datzelfde, jegens haar bij verstek gewezen vonnis, en de
politierechtbank dat verzet ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan uitspraak
heeft gedaan, moet de correctionele rechtbank die de zaak heeft behandeld en haar
beslissing heeft gewezen na het vonnis van de politierechtbank, uitspraak doen over het
hoger beroep dat bij haar aanhangig is gemaakt1. (Artt. 151 en 172 Sv.)
3º en 4° De rechter beslist wettig om t.a.v. de aansteller art. 1384, derde lid B.W., waarnaar
art. 67, Wegverkeerswet, verwijst, toe te passen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde,
die als technicus voor die aansteller werkte, op het ogenblik van het ongeval een
weekendwacht verrichte en naar huis reed na bij een klant een herstelling te hebben
1 In geval van verzet van een partij en van hoger beroep van een andere partij tegen hetzelfde vonnis,
is het hoger beroep doelloos wanneer het verzet is aangenomen (M. F RANCHIMONT, A. JACOBS en A.
MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, blz. 896, nr. 4; R. D ECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 936, nr. 2212; H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit
de la procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 1020. Dit geldt echter alleen voor de
verstekbeslissingen die door het verzet zijn vernietigd, d.w.z. de beslissingen waartegen dat
rechtsmiddel is aangewend. (Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.99.0331.N, nr. 55 en Brussel, 23 jan. 1990,
Rev. dr. pén. 1990, blz. 804, opm.) In het geval dat tot dit arrest heeft geleid, heeft de
politierechtbank het verzet van de beklaagde aangenomen en het vonnis, waartegen verzet was
gedaan, vernietigd, maar alleen wat de beslissingen m.b.t. die partij betrof.
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uitgevoerd2. (Art. 1384, derde lid B.W.; art. 67 Wegverkeerswet)
5º De burgerrechtelijk aansprakelijke partij kan voordeel halen uit het verzet van de
beklaagde, maar kan alleen aansprakelijk worden verklaard voor de aan de beklaagde
opgelegde veroordeling3.
(SIRIO BELGIUM N.V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1693.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 november 2002 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt vijf middelen voor, gesteld als volgt :
Eerste middel
[Verweerder] heeft verzet gedaan tegen het vonnis dat op 16 mei 2001 is gewezen door
de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver, terwijl [eiseres] tegen datzelfde vonnis hoger beroep heeft ingesteld.
Aangezien verschillende partijen twee verschillende rechtsmiddelen gezamenlijk hebben aangewend tegen hetzelfde vonnis en het verzet van [verweerder] ontvankelijk is verklaard, had het appèlgerecht de zaak uit handen moeten geven [...].
[Tweede] middel
[Eiseres] heeft geen recht gehad op een eerlijk proces, in zoverre zij niet is opgeroepen
om te verschijnen in het geding van het verzet dat door de beklaagde was gedaan tegen
het vonnis van 16 mei 2001 van de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver.
Derde middel
[Verweerder] heeft, op verzet, opschorting verkregen krachtens het vonnis dat op 12
september 2001 is uitgesproken door de Politierechtbank te Nijvel, afdeling Waver, terwijl [eiseres] die opschorting volgens het beroepen vonnis niet geniet, hoewel het verzet
van de beklaagde de burgerrechtelijk aansprakelijke partij ten goede moet komen, al heeft
laatstgenoemde geen verzet gedaan, omdat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor
niets anders aansprakelijk kan worden gesteld dan voor de aan de beklaagde opgelegde
veroordeling [...].
Vierde middel
Het [bestreden] vonnis beslist ten onrechte derhalve dat het litigieuze ongeval niet na
het werk heeft plaatsgevonden.
2 Zie Cass., 4 nov. 1993, A.R. 9615, nr. 446.
3 Zie Cass., 5 maart 1928 (Bull. en Pas. 1928, I, 98); R. HAYOIT DE TERMICOURT, "Etude sur
l'opposition aux décisions rendues par les juridictions correctionnelles et de police", Rev. dr. pén.,
1932, blz. 845, nr. 33; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik,
1989, blz. 861; R. DECLERCQ, v° "Opposition en matière répressive", R.P.D.B., Aanv., dl. VIII, 1996,
nr. 237.
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Krachtens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bevond een
werknemer als [verweerder] zich immers slechts onder het gezag van zijn werkgever, [eiseres], zolang dat strikt noodzakelijk was voor de herstelling bij de klant, ook al ging het
om een weekendwacht van 24 uur op 24; dat [verweerder] overigens niet meer onder het
gezag van [eiseres] stond toen hij, na de herstelling, bij de klant is gebleven om alcoholische dranken te consumeren alvorens te vertrekken.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door het
openbaar ministerie tegen eiseres ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiseres op 31 mei 2001 hoger beroep heeft ingesteld tegen
het vonnis dat jegens haar op 16 mei 2001 op tegenspraak is gewezen door de
politierechtbank, terwijl verweerder, bij een op 26 juli 2001 aan het openbaar ministerie betekend deurwaardersexploot, tegen datzelfde vonnis verzet heeft gedaan, dat jegens hem bij verstek is gewezen en hem in persoon is betekend op 17
juli 2001; dat de politierechtbank, bij een op tegenspraak gewezen vonnis van 12
september 2001, dat verzet ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan
uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat de correctionele rechtbank, die de zaak heeft behandeld en
zijn beslissing heeft gewezen na dat vonnis van 12 september 2001, uitspraak
diende te doen over het bij haar aanhangig gemaakte hoger beroep;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, dat in werkelijkheid kritiek uitoefent op de
rechtspleging die geleid heeft tot het jegens verweerder gewezen vonnis van 12
september 2001 van de politierechtbank, vreemd is aan het bestreden vonnis en
derhalve niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel :
Overwegende dat de correctionele rechtbank de redenen van het beroepen vonnis overneemt, volgens welke verweerder, gelet op zijn verklaringen en op die
van de directeur van de eisende vennootschap, "op het ogenblik van de feiten
voor rekening van laatstgenoemde werkte en daadwerkelijk een wachtdienst verrichte"; dat het bestreden vonnis, op eigen gronden, de verklaringen van die directeur weergeeft, waarbij deze niet betwist dat eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk is voor haar bediende en erop wijst dat verweerder "als arbeider-technicus
bij [eiseres] werkt", "dat hij in het kader van die dienstbetrekking [...] weekendwachten moet verrichten", tijdens welke hij "24 uur op 24 kan worden opgeroepen" en dat het ongeval plaatsgevonden heeft tijdens eisers wachtdienst, rond 16
uur, toen hij naar huis reed na bij een klant een herstelling te hebben verricht;
Overwegende dat de rechtbank in hoger beroep, op die grond, wettig beslist
ten aanzien van eiseres artikel 1384, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, toe te
passen, waarnaar artikel 67 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer verwijst;
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Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de burgerrechtelijk aansprakelijke partij voordeel kan halen
uit het verzet van de beklaagde; dat zij alleen aansprakelijk kan worden verklaard voor de aan de beklaagde opgelegde veroordeling;
Overwegende dat het vonnis dat de politierechtbank op 12 september 2001 op
verzet heeft gewezen, de opschorting gedurende drie jaar toekent van de tenuitvoerlegging van de veroordelingen van verweerder tot, enerzijds, de geldboete
die hem was opgelegd wegens de telastleggingen A, D, E en F samen, en, anderzijds, de helft van de geldboete die hem was opgelegd wegens de telastleggingen
B en C samen, zodat de correctionele rechtbank, met bevestiging van het beroepen vonnis, niet wettig heeft kunnen beslissen dat eiseres die geldboeten diende
te betalen, zonder op die opschortingen acht te slaan;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat die onwettigheid echter geen weerslag heeft op de beslissing
van de appèlrechters over het beginsel van eiseres' burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor haar aangestelde, verweerder;
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het verklaart dat eiseres gehouden
is tot betaling van de door het beroepen vonnis aan verweerder opgelegde geldboeten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiseres in twee derde van de kosten van het cassatieberoep en laat
het overige derde ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdende in hoger beroep.
26 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.
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BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) VERWIJZINGSARREST - BESLISSING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
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2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSINGEN - REDENGEVING - GRONDWET ARTIKEL 149 - TOEPASSING.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - TOEPASSING.
6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OVERNAME VAN DE
REDENEN.
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- REDENGEVING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OVERNAME VAN REDENEN.
1º Het cassatieberoep dat de inverdenkinggestelde vóór de eindbeslissing instelt tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat die inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de
beslissing die uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing te verantwoorden1. (Artt. 135, 235bis en 416 Sv.)
2º en 3° Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen over de regeling van de rechtspleging2. (Art. 149 G.W. 1994)
4º en 5° Art. 6.1 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten
die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging3. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
6º en 7° Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling de
redenen van de vordering van het O.M. over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk te
herhalen4.
(D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0136.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 24 december 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
1 Cass., 23 jan. 2002, A.R. P.01.1361.F, nr. 47; 6 feb. 2002, A.R. P.01.1770.F, nr. 89; 29 jan. 2003,
A.R. P.02.1368.F, nr. 64.
2 Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. O.M.
3 Cass., 12 maart 2003, A.R. P.03.0313.F, nr. 164.
4 Cass., 2 jan. 1991, A.R. 8780, nr. 223; 5 juni 1996, A.R. P.96.0735.F, nr. 217; 20 okt. 1999, A.R.
P.99.1431.F, nr. 553; de vordering van het O.M. is geen conclusie: Cass., 11 okt. 2001, A.R.
P.00.0727.F, nr. 540.
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III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 127, inzonderheid zevende lid, 135, inzonderheid §§ 2 en 3, vierde lid,
223, eerste lid, en 235bis van het Wetboek van Strafvordering;
- algemeen beginsel van het recht op tegenspraak;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ontvankelijk maar niet-gegrond en bevestigt de bestreden beschikking in al haar beschikkingen, op grond dat "het
hof [van beroep] de redenen van de voorgaande vordering overneemt" en dat "in elk geval, de conclusie daarenboven redenen betreft die verband houden met de omvang en het
bestaan van bezwaren met betrekking tot verscheidene misdrijven, die door het hof (van
beroep) evenwel niet hoeven te worden onderzocht in het kader van de bij wet beperkte
grieven van hoger beroep".
Grieven
In hun (eerste) appèlconclusie hadden de eisers met name betoogd dat het "dossier
625.04090/92 ten laste (van de eerste eiser) in 1992 is geopend ten kantore van onderzoeksrechter Brasseur; dat het onderzoek, om onbekende redenen en ondanks de herhaaldelijke verzoeken (die eiser) in 1994 aan het onderzoekskantoor heeft gericht, is onderbroken om pas drie jaar later, in januari 1995, te worden hervat; (...) dat, wegens het overlijden van A.H., algemeen beheerder van de vennootschappen, op dat ogenblik niet meer
kon worden bepaald wie aansprakelijk was voor de verweten daden, bij gebrek aan getuigenis van de hoofdbetrokkene; (...) dat de vervolgingen, wegens de vertraging, artikel 6
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schenden, krachtens hetwelk eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn, door een rechterlijke instantie; (...) dat die bepaling, in de regel, niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten, behalve wanneer de niet-naleving
van de vereisten van die bepaling vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (...); (...)
dat dit te dezen het geval is, aangezien de vertraging in het onderzoek belet heeft een
hoofdbetrokkene in het dossier te verhoren";
(...) die conclusie voerde ook aan dat, wat betreft de "valsheden en gebruik van valse
stukken, omdat hij tussen 1988 en 1990 op facturen heeft vermeld dat de stortplaats van
E. een erkende stortplaats van Klasse I was", "dat misdrijf zou zijn verjaard als het enige
grond had; (...) uit een verslag van 11 mei 1988 van ingenieur V. van de dienst afvalstoffenbeheer van het Waals Gewest blijkt dat de vermelding op de facturen wel degelijk de
waarheid weerspiegelde, aangezien de ambtenaar V. op dat ogenblik naar zijn meerdere,
raadsheer F., schreef (...); (eiser) op datzelfde ogenblik een bijkomende vergunningsaanvraag bij de bestendige deputatie indiende om het standpunt van het bevoegde bestuur te
horen bevestigen; dat de bijkomende aanvraag van (eiser) niet zou worden aanvaard door
de bestendige deputatie, die in haar besluit van 26 september 1990 verklaarde dat de stortplaats erkend werd in klasse II; dat (eiser), wegens het besluit van de bestendige deputatie,
dat strijdig was met het standpunt van het bevoegde bestuur, in zijn facturen niet langer
melding zou maken van de van valsheid betichte vermeldingen; dat er te dezen overduidelijk geen sprake is van valsheid in handelsgeschriften met bedrieglijk opzet (...); dat de
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vermeende overtreding wegens ongeoorloofde exploitatie van een stortplaats tussen 1 januari 1981 en 24 september 1989 uiteraard verjaard is";
dat "de vordering betrekking heeft op het achterlaten van afval, zonder naleving van de
gemeenteverordeningen betreffende het ophalen van afval; (...) dat de vordering de overtreden gemeenteverordeningen moet vermelden (...)";
dat de bedoelde periode van de misdrijven g en h "zonder verdere verduidelijking loopt
van 1986 tot 1996; dat de lezing van dat samenvattend proces-verbaal bevestigt dat de
data van de misdrijven onduidelijk blijven; (...) dat (eiser), die de feiten betwist, daarenboven heeft aangevoerd dat de procedure voor de afname van stalen van 18 mei 1995 een
miskenning inhield van het beginsel van het recht op tegenspraak en van de vormvereisten
van het decreet van 11 oktober 1985 van het Waals Gewest op de oppervlaktewateren
(...); hieruit volgt dat de gevolgde procedure - als gesproken kan worden van een procedure - geen tegenanalyse door een erkend laboratorium mogelijk heeft gemaakt, terwijl (...);
bij ontstentenis daarvan kunnen de resultaten van de analyses geen onweerlegbare bewijskracht hebben (...), waardoor de bewijslast opnieuw bij het openbaar ministerie berust
(...)".
De eisers, nog steeds in hun eerste appèlconclusie, betoogden dat, wat het dossier
25.50.6063/94 betreft, "het opmaken van valse onkostennota's als volgt kan worden uitgelegd; (...) dat de klanten van beide vennootschappen, en dan vooral van C. S., behoefte
hadden aan continu-arbeid, en dat het personeel, met name de chauffeurs, wegens die
dwingende noodwendigheid zondagswerk moesten verrichten, dat laatstgenoemden weigerden te verrichten als van hun loon de bedrijfsvoorheffing en de door hen verschuldigde
sociale bijdragen werden afgehouden; dat het uitbetalen van loon onder het mom van een
terugbetaling van kosten dus een gevolg is van die eis van de werknemers van het bedrijf,
zoals bepaalde chauffeurs-arbeiders hebben toegegeven; dat het niet gaat om valsheid in
geschriften op grond van de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek,
maar om fiscale valsheden in de zin van artikel 50 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat de misdrijven die in die teksten worden bedoeld, volledig van elkaar verschillen";
en dat "thans de verweten misdrijven ten laste zouden worden gelegd aan de vennootschappen Transport et Ebouage D., met toepassing van artikel 1 van de wet van 4 mei
1999 (...); dat het probleem van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de plegers van
fiscale valsheden vermeld werd in artikel 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarin bepaald werd (...); dat het aan de rechter en in de eerste plaats aan de raadkamer staat de natuurlijke persoon te identificeren door wiens tussenkomst de vennootschap
is opgetreden en jegens wie 'het oogmerk om te schaden en het bedrieglijk opzet' is bewezen; 1. de vennootschap niet opgetreden is door tussenkomst (van de eisers), (...) dat de
vennootschap Transport D. is opgericht op 22 juni 1989 om de terugkoop te verwezenlijken van de handelszaak, waarvan de exploitatie tot dan toe fysiek was verzekerd door (de
eerste eiser); dat de vennootschap S., na die overgangsperiode, haast alle deelbewijzen
(2999) in haar bezit heeft gekregen, terwijl (de eerste eiser) een symbolisch deelbewijs in
de vennootschap behield; (...) dat de vennootschap S. in 1990 een van haar werknemers,
de heer A.H., aan het hoofd heeft geplaatst van de vennootschap D., die bestuurder zou
worden tijdens de gewone algemene vergadering van 30 augustus 1991 en zou overlijden
in december 1994 (...), voor de betrokken periode was die heer H. dus aansprakelijk voor
de van valsheid betichte onkostennota's; (...) dat het feit dat (de eerste eiser) niet is tussengekomen in het beheer van de vennootschap, nog is bevestigd door eerste substituut Rasir
(...); (...) dat aldus is bewezen dat (de eerste eiser), tijdens de in aanmerking te nemen periode van de misdrijven, niet aan het hoofd stond van de vennootschap die de van valsheid
betichte onkostennota's heeft opgemaakt; dat wijlen A.H. aansprakelijk is voor het opmaken van de betrokken nota's (...); uit het volledige dossier blijkt dat de (tweede eiser) geen
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enkele beheersbevoegdheid in de vennootschap had en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de beslissing om onkostennota's op te maken voor de uitbetaling van het zondagswerk van de arbeiders".
In hun tweede appèlconclusie hebben de eisers daarenboven aangevoerd dat, wat betreft
het dossier 25.50.6063/94, de verweten feiten "geen criminele valsheden kunnen zijn in de
zin van de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek; dat het niet om criminele valsheden ging maar om fiscale valsheden in de zin van artikel 50 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, waarbij de modaliteiten en de bestraffing van beide
soorten misdrijven volkomen verschillend zijn (...) de werkgever, pleger van de feiten,
geenszins de sociale lasten wou ontwijken, maar alleen tegemoet wou komen aan de eisen
van zijn personeel, dat weigerde weekendwerk te verrichten als het loon verminderd werd
met de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen; (...) als de geschriften tot doel en tot
gevolg hadden de sociale lasten te ontwijken, zoals de raadkamer verklaart, dit dan de
misdrijven oplevert die bedoeld worden in artikel 65 van de wet van 4 augustus 1978, die
de werkgever en zijn aangestelden straffen met een gevangenisstraf van acht dagen tot
drie maanden en een geldboete van 26 tot 500 frank opleggen, als zij zich niet schikken
naar de verplichtingen van de wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers".
Eerste onderdeel
De artikelen 127, inzonderheid zevende lid, 135, inzonderheid § 2 en § 3, vierde lid, en
223, eerste lid (laatstgenoemd artikel ingevoegd bij het enige artikel van de wet van 19
augustus 1920) en 235bis van het Wetboek van Strafvordering hebben een debat op tegenspraak ingevoerd voor de raadkamer en voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die de
rechtspleging aan het einde van het vooronderzoek moeten regelen.
Bijgevolg heeft de inverdenkinggestelde het recht voor die gerechten conclusie te nemen en deze bijgevolg zijn gehouden recht erop te doen.
Wanneer het debat alleen betrekking heeft op de vraag of het onderzoek tegen de inverdenkinggestelde bezwaren heeft opgeleverd en of die bezwaren volstaan om een verwijzing naar het vonnisgerecht te verantwoorden, antwoordt de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling, die deze bezwaren niet hoeven te verduidelijken, weliswaar door
de enige vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan, en antwoordt zij aldus passend
op de conclusie die het feitelijk bestaan van bezwaren ontkent of bevestigt.
De onaantastbare bevoegdheid die aan het gerecht wordt toegekend om de bezwaren te
beoordelen, ontslaat haar evenwel niet van de verplichting recht te doen op de conclusie
van de beklaagde, waarin hij beweert dat de vervolgingen niet ontvankelijk zijn, dat de
strafvordering met betrekking tot de telastleggingen of sommige ervan is verjaard, dat het
recht van verdediging is miskend bij het verrichten van onderzoekshandelingen, dat de telastleggingen hem niet ten laste kunnen worden gelegd en dat de feiten geen strafbaar
misdrijf zijn.
De verplichting voor de onderzoeksgerechten om recht te doen op de conclusie van de
beklaagde, ook al is die verplichting stricto sensu niet onderworpen aan de bij artikel 149
van de Grondwet bepaalde regel, verschilt qua inhoud niet, aangezien de bepalingen die
de tegenspraak van het debat voor die gerechten waarborgen, ze verplichten recht te doen
op de middelen die de partijen voor hen aanvoeren en, in hun beslissingen, de redenen te
vermelden op grond waarvan de rechter tot zijn overtuiging is gekomen. Zo kunnen, enerzijds, de partijen bij het lezen van de beslissing kennisnemen van de redenen die de rechter ertoe hebben aangezet in die zin te beslissen, en, anderzijds, het Hof van Cassatie in
staat worden gesteld na te gaan of het arrest zijn beslissing naar recht heeft verantwoord:
de rechter moet in zijn beslissing bijgevolg de redenen van die beslissing opgeven.
In geen geval kan hij genoegen nemen met het overnemen van de redenen die opgege-
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ven worden in een processtuk zoals de vordering van het parket, de vervolgende partij,
een advies van het openbaar ministerie of de conclusie van een partij, zonder die redenen
te herhalen of ze op zijn minst kernachtig samen te vatten. Een dergelijke verwijzing vermeldt immers de redenen niet op grond waarvan de rechter tot zijn overtuiging is gekomen, waarbij die redenen duidelijk moeten zijn bij het lezen van de beslissing op zich.
Het bestreden arrest, dat verklaart dat de kamer van inbeschuldigingstelling de vordering van het parket-generaal overneemt, zonder de substantie ervan te vermelden noch de
redenen op te geven die het uit die overwegingen overneemt, noch zelfs ze kernachtig samen te vatten, doet geen recht op de conclusie van de eisers (schending van de artikelen
149 van de Grondwet, 127, inzonderheid zevende lid, 135, inzonderheid §§ 2 en 3, vierde
lid, 223, eerste lid, en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van
het algemeen beginsel van het recht op tegenspraak), en staat het arrest het Hof in elk geval niet toe zijn toezicht op de wettigheid van de bestreden beslissing uit te oefenen en na
te gaan of de rechters die beslissing naar recht verantwoorden (schending van artikel 149
van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder recht op een eerlijke behandeling van
zijn zaak door een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie.
Het recht op een eerlijk proces houdt ook de verplichting in vonnissen en arresten met
redenen te omkleden. Die verplichting is een van de essentiële aspecten van het recht van
verdediging, in zoverre ze de verdediging in staat stelt zowel in feite als in rechte kennis
te nemen van de persoonlijke redenen van de rechter om de beslissing te nemen op grond
waarvan hij de vordering of het hoger beroep van een partij verwerpt en de middelen weigert die ze aanvoerde tot staving van die vordering of dat hoger beroep.
Daarenboven maakt de motiveringsverplichting de wettigheidstoetsing van de rechterlijke beslissing mogelijk.
Het bestreden arrest verwijst alleen naar de vordering van de vervolgende partij, zonder
zelfs maar de substantie ervan te vermelden, miskent het recht van verdediging van de eisers en hun recht op een eerlijk proces, en schendt bijgevolg artikel 6.1 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren :
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en noch over een geschil inzake
bevoegdheid noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doet;
Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die met toepassing van artikel 135, §2 van het Wetboek van Strafvordering is gewezen;
Over het middel :
Wat beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging; dat
zulks in de regel ook geldt voor artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van
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de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling de kamer van inbeschuldigingstelling verbiedt de redenen van de vordering van het openbaar ministerie
over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk aan te halen;
Dat het arrest, door te verwijzen naar de redenen van de voormelde vordering,
antwoordt op de in het middel bedoelde conclusie van de eisers en zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
26 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 207
2° KAMER - 26 maart 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT OM GETUIGEN TE DOEN VERHOREN ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3 - RECHT OM GETUIGEN TE DOEN VERHOREN - TOEPASSING.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3 - RECHT OM GETUIGEN TE DOEN VERHOREN - TOEPASSING.
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR VAN GETUIGEN - NOODZAAK - BEOORDELING IN
FEITE - VERWERPING - VOORWAARDEN - RECHT VAN VERDEDIGING.
5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR
VAN GETUIGEN - NOODZAAK - BEOORDELING IN FEITE - VERWERPING - VOORWAARDEN - RECHT
VAN VERDEDIGING.
6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR VAN GETUIGEN NOODZAAK - BEOORDELING IN FEITE - VERWERPING - VOORWAARDEN.
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7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AKTEN VAN DE GERECHTELIJKE
POLITIE, VAN OPSPORINGSONDERZOEK OF VAN ONDERZOEK - ANONIEME
INLICHTINGEN - REGELMATIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING.
8º POLITIE - AKTEN VAN DE GERECHTELIJKE POLITIE, VAN
OPSPORINGSONDERZOEK OF VAN ONDERZOEK - ANONIEME INLICHTINGEN REGELMATIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING.
9º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - AKTEN VAN DE GERECHTELIJKE
POLITIE, VAN OPSPORINGSONDERZOEK OF VAN ONDERZOEK - ANONIEME INLICHTINGEN REGELMATIGHEID.
10º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VERWIJZINGSARREST - ANONIEME GETUIGENIS OF INLICHTINGEN.
11º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - ANONIEME GETUIGENIS OF
INLICHTINGEN.
12º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - WET 8 APRIL 2002 - WERKING
IN DE TIJD.
13º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ANONIEME GETUIGE
- WET 8 APRIL 2002 - WERKING IN DE TIJD.
14º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - ANONIEME GETUIGE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - WET 8 APRIL 2002 - WERKING IN DE TIJD.
15º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZOEK OM AANVULLEND ONDERZOEK - VERWERPING NIETIGHEID DIE HET ARREST AANTAST - TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID VAN HET ONDERZOEK GEVOLG.
16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK GEVOLG - INVERDENKINGGESTELDE - BIJSTAND VAN DE ADVOCAAT.
17º ADVOCAAT - OPSPORINGSONDERZOEK - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK GEVOLG - INVERDENKINGGESTELDE - BIJSTAND.
18º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK OPENBAAR MINISTERIE - BIJWONEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - GEVOLG - RECHT VAN
VERDEDIGING.
19º OPENBAAR MINISTERIE - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - BIJWONEN VAN
EEN ONDERZOEKSHANDELING - GEVOLG - RECHT VAN VERDEDIGING.
20º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK OPENBAAR MINISTERIE - BIJWONEN VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING - GEVOLG.
21º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE
OPDRACHT - CONFRONTATIE - VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË - GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
IN HET BUITENLAND - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - ONAANTASTBARE BEOORDELING
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DOOR DE FEITENRECHTER.

22º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE
OPDRACHT - CONFRONTATIE - VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER BIJSTAND
VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË - GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN HET
BUITENLAND - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
23º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT - CONFRONTATIE VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN HET BUITENLAND - RECHT VAN
VERDEDIGING - MISKENNING.
24º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - RECHT VAN
VERDEDIGING - ONTVANKELIJKHEID.
25º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CASSATIEMIDDEL - ONDUIDELIJK
MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.
26º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF - CASSATIEBEROEP - DRAAGWIJDTE.
27º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - HOF VAN ASSISEN - VERWIJZING NAAR HET
HOF - DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP.
28º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERWIJZINGSARREST - CASSATIEBEROEP VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - ONTVANKELIJKHEID - GRENZEN.
29º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN - GEMIS AAN
BELANG - BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BEVESTIGING - GEEN ONMIDDELLIJKE UITVOERING - ONTVANKELIJKHEID.
30º VOORLOPIGE HECHTENIS — GEVANGENNEMING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVESTIGING - GEEN ONMIDDELLIJKE UITVOERING - CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID.
31º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR
HET HOF - GEVANGENNEMING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVESTIGING - GEEN
ONMIDDELLIJKE UITVOERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º, 2° en 3° Art. 6.3, d E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijzen1. (Art. 6.3.d E.V.R.M.)
4º, 5° en 6° De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging
aanhangig is, beoordeelt in feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en
of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als ze een dergelijke vordering verwerpt,
moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken waarom de
verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek
van de wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de
1 Cass., 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246.
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bezwaren; miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit die
omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake
het recht van verdediging)
7º, 8° en 9° De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van
onderzoek zijn niet onregelmatig en miskennen het algemeen beginsel van het recht van
verdediging niet, alleen omdat zij voortvloeien uit inlichtingen die vervat zijn in een
proces-verbaal, dat de bron ervan niet vermeldt 3. (Art. 56, §1 Sv.; algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
10º en 11° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, kan niet uitsluitend of op
doorslaggevende wijze steunen op een anonieme inlichting of getuigenis4.
12º, 13° en 14° Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit
van de getuigen verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de
rechtspleging, een nieuw verhoor, volgens de in die wet bepaalde modaliteiten, voor te
schrijven van de anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de inwerkingtreding
van die wet. (Artt. 75bis en 86bis Sv.)
15º Uit de omstandigheid dat een kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot
aanvullend onderzoek verwerpt, op grond dat de door de inverdenkinggestelde verzochte
onderzoekshandelingen niet nuttig lijken om de waarheid te achterhalen, kan niet worden
afgeleid dat het arrest aan nietigheid lijdt, noch dat dit rechtscollege zijn verplichting niet
is nagekomen om de regelmatigheid van de rechtspleging, binnen de bij art. 235bis Sv.
bepaalde grenzen, te onderzoeken. (Art. 235bis Sv.)
16º en 17º Het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, is geheim 5;
geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de advocaat van de
inverdenkinggestelde hem bijstaat bij de uitvoering van een tijdens het vooronderzoek
verrichte onderzoekshandeling6. (Artt. 28quinquies en 57, §1 Sv.)
18º, 19° en 20° Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de
strafvordering; de aanwezigheid van laatstgenoemde bij een handeling van het
vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, wanneer die aanwezigheid de
verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert7. (Artt. 28quinquies en 57, §1 Sv.;
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
21º, 22° en 23° De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het
voorbereidende onderzoek, tijdens een ter uitvoering van een internationale ambtelijke
opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en zonder bijstand van een
advocaat geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die in het
buitenland wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een
miskenning van het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die
2 Zie Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, nr. 74; 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241; 28
april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263; 22 juni 1999, A.R.
P.99.0716.N, nr. 384; 3 okt. 2000, A.R. P.98.1074.N, nr. 505; 21 mei 2002, A.R. P.01.0332.N, nr.
308; 10 sept. 2002, A.R. P.02.0496.N, nr. 433; 11 sept. 2002, A.R. P.01.1583.F, nr. 437.
3 Zie Cass., 4 april 2001, A.R. P.01.0041.F, nr. 201; 12 feb. 2002, A.R. P.01.1534.N, nr. 99; 12
maart 2003, A.R. P.03.0313.F, nr. 164.
4 Zie Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241; 27 juni 2000, A.R. P.98.1147.N, nr. 402; 28
juni 2000, A.R. P.00.0243.F, nr. 411; 21 mei 2002, A.R. P.01.0332.N, nr. 308.
5 Zie Cass., 2 maart 1988, A.R. 6622, nr. 407.
6 Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678, en concl. O.M. Cass., 25 sept. 2002, A.R.
P.02.0954.F, nr. 479.
7 Zie Cass., 6 juni 1966 (Bull. en Pas. 1966, I, 1272); 30 maart 1988, A.R. 6666, nr. 479; H.-D.
BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 2de uitg., 2001, blz. 522 en 523.
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omstandigheid tot een dergelijke miskenning heeft geleid8. (Algemeen rechtsbeginsel
inzake het recht van verdediging)
24º en 25° Het cassatiemiddel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert,
is niet ontvankelijk wanneer het niet vermeldt in hoeverre de bestreden beslissing dat
recht zou hebben miskend9. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
26º en 27° Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot
verwijzing van de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met
toepassing van de artt. 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de
wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het
hof van assisen alsook het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede
lid, van dat wetboek, aan het toezicht van het Hof10. (Artt. 135, 292bis, 235bis en 416 Sv.)
28º 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 redenen te omkleden11. (Art. 416 Sv.)
29º, 30° en 31° Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat de gevangenneming van de inverdenkinggestelde bevestigt,
zonder de onmiddellijke uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij gemis aan
belang12. (Art. 26, §5 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(D. e.a. T. J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0208.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 7 januari 2003 door de
kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik op verwijzing
gewezen ten gevolge van een arrest van 25 september 2002 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De tweede en de derde eiser voeren verschillende grieven aan in hun verklaringen van cassatieberoep, waarvan eveneens een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van G.D.M., in zoverre het gericht is tegen de beslissing die gewezen is met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van
8 Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. O.M., nr. 3.
9 Cass., 2 juni 1981, A.R. 6512 (A.C. 1980-81, nr. 567).
10 Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.02.0046.F, nr. 103; 20 nov. 2002, A.R. P.02.1093.F, nr. 617.
11 Cass., 29 jan. 2003, A.R. P.02.1368.F, nr. 64.
12 Cass., 16 okt. 2002, A.R. P.02.0957.F, nr. 546; 20 nov. 2002, A.R. P.01.1093.F, nr. 617.
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Strafvordering :
Over het eerste middel :
Wat de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat artikel 6.3, d van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden geen betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijzen;
Dat die onderdelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Overwegende dat die onderdelen, in zoverre ze kritiek uitoefenen op de feitelijke beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling van de gegevens
van de zaak, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de rechter, voor het overige, in feite oordeelt of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is of het verhoor van getuigen noodzakelijk
is;
Dat het arrest de redenen opgeeft waarom de verzochte verhoren de kamer van
inbeschuldigingstelling geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek van de wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling
van de bezwaren;
Dat miskenning van het recht van verdediging niet kan worden afgeleid uit die
omstandigheid alleen dat de rechter geen recht heeft gedaan op een vordering tot
bijkomende onderzoeksopdrachten, die hij nutteloos achtte, aangezien eiser alle
door het openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen
tegenspreken;
Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek niet onregelmatig zijn en het algemeen beginsel van het
recht van verdediging niet miskennen, alleen omdat zij voortvloeien uit inlichtingen die vervat zijn in een proces-verbaal dat de bron ervan niet vermeldt;
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het onderzoek van het proces-verbaal nr. 8421/96 van 3 september 1996 uitwijst dat de rijkswachtonderofficieren
J.-P.L. en M. G. inlichtingen hebben verkregen met betrekking tot het hen toevertrouwde onderzoek; dat die inlichtingen, op zich, geen getuigenis vormen; dat
de informant niet beweert zelf een van de door hem beschreven feiten te hebben
vastgesteld; dat hij zich ertoe beperkt inlichtingen te verstrekken die hij zegt te
hebben verzameld op grond van vertrouwelijke mededelingen van een persoon,
wiens identiteit hij weigert vrij te geven; dat, volgens de onderzoekers, de werkwijze die erin bestaat de hen door een informant gegeven inlichtingen in een proces-verbaal op te nemen, op zich geen aantasting vormt van het recht van verdediging van de door die informant genoemde personen; dat het, op dit ogenblik,
alleen erom gaat gegevens aan de oppervlakte te laten komen met het oog op het
gebruik en de verificatie ervan, en die voor het onderzoek nuttig kunnen zijn en
ook voor de opheldering van de feiten kunnen zorgen; dat die gegevens, als zij,
in voorkomend geval, door geen enkel objectief gegeven worden gestaafd, geen
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bewijs vormen van de feiten die ten laste worden gelegd aan de door de informant genoemde personen";
Overwegende dat, voor het overige, uit het arrest niet blijkt dat de beslissing
tot verwijzing uitsluitend of op doorslaggevende wijze steunt op een anonieme
inlichting of getuigenis; dat het arrest integendeel vermeldt dat de bezwaren tegen eiser het gevolg zijn van "met name het feit dat hij door verschillende medeinverdenkinggestelden bij de zaak is betrokken, dat twee in Tunesië aangehouden personen verklaringen hebben afgelegd en dat de politie vaststellingen heeft
gedaan met betrekking tot zijn tijdsbesteding en met betrekking tot
geldstromen";
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn beslissing aldus regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, geen enkele bepaling van de wet van 8 april 2002
betreffende de anonimiteit van de getuigen de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, verplicht een nieuw verhoor, volgens
de in die wet bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de anonieme getuige
of informant die gehoord zijn vóór de inwerkingtreding van die wet;
Overwegende dat, anderzijds, uit de omstandigheid dat een kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot aanvullend onderzoek verwerpt, op grond dat
de door de inverdenkinggestelde gevorderde onderzoekshandelingen niet nuttig
lijken om de waarheid te achterhalen, niet kan worden afgeleid dat het arrest aan
nietigheid lijdt, noch dat dit rechtscollege zijn verplichting niet is nagekomen om
de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken, binnen de bij artikel
235bis van het Wetboek van Strafvordering bepaalde grenzen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 149 van de Grondwet en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, aangezien die
bepalingen in de regel niet van toepassing zijn op de onderzoeksgerechten die,
zoals te dezen, uitspraak doen inzake regeling van de rechtspleging;
Overwegende dat het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, daarenboven geheim is;
Dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat de advocaat van de inverdenkinggestelde hem bijstaat bij de uitvoering van een tijdens het vooronderzoek
verrichte onderzoekshandeling;
Overwegende dat dit geheim daarentegen niet geldt ten aanzien van het openbaar ministerie, dat instaat voor de strafvordering; dat de aanwezigheid van
laatstgenoemde bij een handeling van het vooronderzoek niet leidt tot nietigheid
van die handeling, wanneer die aanwezigheid de verdediging van de inverdenkinggestelde niet heeft gehinderd ;
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Dat het middel, in zoverre het op de bewering berust dat de afwezigheid van
een advocaat en de aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens de confrontatie een grond tot nietigheid van die akte vormt, bijgevolg faalt naar recht;
Overwegende dat eiser ten slotte betoogt dat zijn recht van verdediging is miskend omdat hij niet, overeenkomstig de Belgische wet, is bijgestaan door een advocaat toen hij tijdens een videoconferentie is geconfronteerd met inverdenkinggestelden in het buitenland, die wel door hun raadsman waren bijgestaan;
Overwegende dat het arrest die grief verwerpt, op grond dat, te dezen, "geenszins is bewezen dat de Belgische onderzoeksrechter, tijdens die confrontaties,
zou hebben geweigerd de vragen te stellen die [eiser] eventueel aan de Tunesische inverdenkinggestelden wou stellen of akte te nemen van de antwoorden die
[eiser], in zijn bewoordingen, had gegeven [...]; dat [eiser] niet aantoont dat de
onderzoeksmagistraat, bij de uitvoering van die opdracht, niet had getuigd van de
verschuldigde objectiviteit of zijn verplichting om de gegevens ten laste en ten
ontlaste te verzamelen, niet was nagekomen";
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling zijn beslissing regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het middel, in zoverre het kritiek uitoefent
op de beoordeling in feite van de kamer van inbeschuldigingstelling, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
B. Op het cassatieberoep van C.-D. S., in zoverre het gericht is tegen de beslissing die gewezen is met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van
Strafvordering :
Over de in de verklaring van cassatieberoep aangevoerde grief :
Overwegende dat eiser een miskenning van het recht van verdediging aanvoert, maar niet aangeeft in hoeverre het bestreden arrest het zou hebben miskend;
Dat de grief onduidelijk en dus 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;
C. Op het cassatieberoep van R.T., in zoverre het gericht is tegen de beslissing
die gewezen is met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering :
Over de in de verklaring van cassatieberoep aangevoerde grieven :
Overwegende dat eiser zich beroept op de schending van de artikelen 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, alsook op het "ontbreken van
een passend antwoord" op zijn conclusie en op een "ongelijke behandeling van
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de beschuldigden";
Dat die grieven, bij gebrek aan duidelijkheid, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat uit het bestreden arrest daarenboven niet blijkt dat de kamer
van inbeschuldigingstelling haar beslissing gegrond heeft op de verklaring van
een anonieme getuige;
Overwegende dat, ten slotte, het niet tegenstrijdig is om enerzijds erop te wijzen dat het dossier inlichtingen van een anonieme informant bevat en anderzijds
te vermelden dat niet kan worden uitgesloten dat die informant een van de personen was die de onderzoeksmagistraat heeft gehoord zonder hun identiteit vrij te
geven;
Dat de grieven, wat dat betreft, feitelijke grondslag missen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
D. Op de cassatieberoepen van de drie eisers, in zoverre ze de schending van
de wetten betreffende de bevoegdheid van de onderzoeksgerechten en van het
hof van assisen, alsook de kennisneming van de nietigheden, bedoeld in artikel
292bis, tweede lid van het Strafwetboek, aan het Hof voorleggen;
Overwegende dat het arrest geen enkele wetsschending bevat en evenmin is
aangetast door een van de nietigheden die het Hof, in de huidige stand van de
rechtspleging, dient te onderzoeken;
E. Op het cassatieberoep van G. D. M., in zoverre het gericht is tegen de beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering;
Dat het cassatieberoep voorbarig en dus niet ontvankelijk is;
F. Op het cassatieberoep van G. D.M., in zoverre het gericht is tegen de beslissing tot bevestiging van de gevangenneming :
Overwegende dat het derde middel dat eiser aanvoert, kritiek uitoefent op die
beslissing;
Overwegende dat het arrest evenwel niet de onmiddellijke tenuitvoerlegging
van de gevangenneming beveelt; dat eiser op dit ogenblik vrij is;
Dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Dat er bijgevolg geen grond bestaat om het middel te onderzoeken dat tot staving van dat cassatieberoep is aangevoerd en dat vreemd is aan de ontvankelijkheid ervan;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
26 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. P. Rigot en S. Mascart, Luik; A. Roland, Brussel en Draps.

Nr. 208
2° KAMER - 26 maart 2003

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN VAN GESPREKKEN IN EEN
WOONPLAATS - WAARNEMING VAN BUITEN UIT - ONSCHENDBAARHEID VAN DE WOONPLAATS WETTELIJKHEID.
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 15 ONSCHENDBAARHEID VAN DE WOONPLAATS - AFLUISTEREN VAN GESPREKKEN IN EEN WOONPLAATS WAARNEMING VAN BUITEN UIT - WETTELIJKHEID.
3º WOONPLAATS - ONSCHENDBAARHEID - AFLUISTEREN VAN GESPREKKEN IN EEN
WOONPLAATS - WETTELIJKHEID.
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN
VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE OF -TELECOMMUNICATIE - COMMUNICATIE EN TELECOMMUNICATIE BEGRIP.
5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN
VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE OF -TELECOMMUNICATIE - BEWAKING VAN DE PLAATSEN WAAR DE
VERDACHTE VERTOEFT - BEWAKING VAN DE WOONPLAATS VAN DE VERDACHTE - WETTIGHEID.
6º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTEREN, KENNISNEMEN EN OPNEMEN
VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE OF -TELECOMMUNICATIE - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN
VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - GRENZEN INMENGING.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - PRIVÉ-LEVEN - EERBIEDIGING - GRENZEN - INMENGING - AFLUISTEREN,
KENNISNEMEN EN OPNEMEN VAN PRIVÉ-COMMUNICATIE OF -TELECOMMUNICATIE.
1º, 2° en 3° De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het
afluisteren, kennisnemen of opnemen van gesprekken van twee of meer personen in een
woonplaats, zonder ze te betreden of door middel van een technisch middel van buiten
uit1. (Art. 15 G.W. 1994)
4º De in art. 90ter, §1, eerste lid Sv., bedoelde begrippen van communicatie en
telecommunicatie, behelzen elke al dan niet mondeling en rechtstreeks of op afstand
gemaakte mededeling, en m.n. de verklaringen en rechtstreekse of telefonische
gesprekken alsook alle moderne vormen van telematica2. (Art. 90ter, §1, eerste lid Sv.)
5º Art. 90 Sv. staat de in de eerste paragraaf, eerste lid, bedoelde bewakingsmaatregel toe
t.a.v. de plaatsen waar de verdachte vermoed wordt te vertoeven, zodat die maatregel
1 Zie Cass., 10 jan. 1995, A.R. P.94.1030.N, ,nr 18.
2 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, “La loi belge du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie
privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et
télécommunications privées”, Rev. dr. pén. 1995, blz. 305; TH. HENRION, Ecoutes téléphoniques,
Droit penal et procedure pénale, Kluwer, 2002, blz. 18, noot 4.
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kan worden uitgevoerd t.a.v. de woonplaats van de verdachte3. (Art. 90ter, §1 Sv.)
6º en 7° Art. 90ter Sv. is een norm die toegankelijk is voor de betrokkenen en die precies is
verwoord; het is een wetsbepaling die, krachtens art. 8.2 E.V.R.M., de inmenging van het
openbaar gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé-leven
toestaat4. (Art. 8 E.V.R.M.; art. 90ter Sv.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0412.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 maart 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 3 van de wet
van 30 juni 1994;
- artikel 15 van de Grondwet;
- 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
Belgische wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest handhaaft de voorlopige hechtenis van eiser, op grond :
"dat artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering de onderzoeksrechter, wanneer
het onderzoek zulks vereist, de bevoegdheid verleent privé-communicatie of -telecommunicatie, tijdens de overbrenging ervan, af te luisteren, kennis ervan te nemen en op te nemen, in uitzonderlijke gevallen en onder bij wet strikt bepaalde voorwaarden;
dat de woorden 'communicatie' en 'telecommunicatie' in hun gebruikelijke zin moeten
worden verstaan en een uitgebreide draagwijdte hebben; dat zij aldus elke al dan niet
mondeling en rechtstreeks of op afstand gemaakte mededeling behelzen, ongeacht het
aantal betrokkenen; dat hieronder ook de monoloog en de rechtstreekse of telefonische
verklaringen moeten worden verstaan (...);
dat de beschikkingen die de twee (onderzoeksrechters) op grond van de artikelen 90 ter
tot 90decies van het Wetboek van Strafvordering hebben genomen, in specie voldoen aan
de wettelijke voorwaarden van inhoud en vorm;
(...) dat die twee rechters dienden te waken over de wettigheid van de bewijsmiddelen
en over de loyaliteit waarmee deze zijn verkregen;
dat zij, zolang het tegendeel niet is bewezen - wat te dezen niet is geschied - , verondersteld worden loyaal te zijn tussengekomen;
3 Gedr. St. Senaat, 1992-1993, 843-1, blz. 7.
4 Zie Cass., 10 april 1990, A.R. 4346, nr. 479.
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dat mevrouw de onderzoeksrechter V. Desneux, tijdens (eisers) verschijning voor de
raadkamer, uiteenzette dat de bijzondere afluistertechnieken niet vereisten dat de onderzoekers in de woonplaats van de inverdenkinggestelde (V.) binnendrongen;
dat, ten slotte, hulpcommissaris van politie J.-P. B., die meer bepaald was belast met de
controle op het uitvoeren van de afluistertechnieken, verklaarde dat: 'de toestellen die zijn
geplaatst en aangewend om, in het kader van deze opdracht, gesprekken af te luisteren en
kennis ervan te nemen, tijdens de volledige procedure gewerkt hebben zonder dat wie dan
ook de woonplaats van V.A. op enigerlei wijze heeft moeten schenden' (...);
dat er geen grond bestaat om de procureur des Konings en mevrouw de onderzoeksrechter verder te horen, op het gevaar af het milieu in te lichten over de mogelijkheden
van de politiediensten om zich aan te passen aan de evolutie van het groot banditisme en
de georganiseerde misdaad;
(...) dat aldus blijkt dat de afluistertechnieken die bevolen zijn ten aanzien van het appartement dat als gebruikelijke verblijfplaats diende voor de inverdenkinggestelde (V.),
niet afwijken van de regels betreffende de onschendbaarheid van de woonplaats;
(...) dat eiser zich tevergeefs beroept op de parlementaire voorbereiding van een 'wet uit
januari 2003' betreffende de bijzondere opsporingsmethodes en enkele andere onderzoeksmethodes;
dat, immers, voor zover er grond bestaat om de wet van 30 juni 1994 te interpreteren,
een beroep moet worden gedaan op de parlementaire voorbereiding van die wet en niet op
die van het ontwerp van een andere wet;
dat, in elk geval, de antwoorden die een parlementaire voorbereiding kan opleveren,
geen enkele normatieve kracht hebben en in elk geval geen voorrang genieten op een wettekst;
(...) dat uit al die vaststellingen en overwegingen volgt dat (...) de in de zaak gevolgde
rechtspleging in overeenstemming is met de artikelen 90ter tot 90decies van het Wetboek
van Strafvordering en met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens".
Grieven
Artikel 15 van de Grondwet bepaalt: "de woning is onschendbaar; geen huiszoeking
kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft".
De woning, in de zin van dat artikel, duidt de plaats aan die een persoon bewoont om er
zijn werkelijke woon- of verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn
privé-leven.
Krachtens artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, "1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling. 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag
is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is
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."
Krachtens artikel 90ter, §1 van het Wetboek van Strafvordering kan de onderzoeksrechter, wanneer het onderzoek zulks vereist, privé-communicatie of -telecommunicatie, tijdens de overbrenging ervan, afluisteren, ervan kennisnemen en opnemen.
Die wetsbepaling is niet de wet die krachtens het tweede lid van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens duidelijk en nauwkeurig genoeg is om
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af te wijken van de beginselen van de onschendbaarheid van de woonplaats en de eerbiediging van het prive-leven en het afluisteren, kennisnemen of opnemen van gesprekken
tussen twee of meer personen in een woonplaats zou toestaan, ongeacht of het al dan niet
noodzakelijk was om voor die bewakingsmaatregel de woonplaats al dan niet te betreden.
De vraag of de opname geschiedt aan de hand van technische middelen die binnen of buiten de woonplaats worden opgesteld, maakt immers wat dat betreft niets uit ten aanzien
van artikel 15 van de Grondwet.
Hieruit volgt dat de kamer van inbeschuldigingstelling die, op het hoger beroep tegen
een beschikking van de raadkamer over de handhaving van de voorlopige hechtenis, de
hechtenis van de inverdenkinggestelde handhaaft ondanks de onregelmatigheid van de afgeluisterde gesprekken waarop het is gegrond, haar beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat de observatiemaatregel hetzij "de voorafgaande betreding van een woonplaats" hetzij het gebruik van een technisch middel in een woonplaats heeft vereist, een andere feitelijke situatie beoogt dan die welke in het arrest beschreven wordt;
Dat het in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het middel faalt naar recht, in zoverre het aanvoert dat het
afluisteren, kennisnemen of opnemen van gesprekken van twee of meer personen
in een woonplaats, zelfs zonder ze te betreden of met aanwending van technische
middelen van buiten uit, de bij artikel 15 van de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van de woning miskent;
Overwegende dat, voor het overige, de begrippen communicatie en telecommunicatie, bedoeld in artikel 90ter, §1, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, elke al dan niet mondeling en rechtstreeks of op afstand gemaakte mededeling behelzen, en met name de rechtstreekse of telefonische verklaringen en
gesprekken alsook alle moderne vormen van telematica;
Dat, daarenboven, diezelfde wetsbepaling de in het eerste lid van die bepaling
bedoelde bewakingsmaatregel toestaat ten aanzien van de plaatsen waar de verdachte vermoed wordt te vertoeven; dat hieruit volgt dat die maatregel ook kan
worden uitgevoerd ten aanzien van de woonplaats van de verdachte;
Overwegende dat het voormelde artikel 90ter een norm is die toegankelijk is
voor de betrokkenen en precies is verwoord; dat het een norm is die, krachtens
artikel 8.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, de inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening
van het recht op eerbiediging van het privé-leven toestaat;
Dat het middel, in zoverre het betoogt dat het voormelde artikel 90ter, § 1, "het
afluisteren, kennisnemen en opnemen van gesprekken tussen twee of meer personen in een woonplaats" niet toestaat, eveneens 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,
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HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 209
1° KAMER - 27 maart 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANERECHTEN - ACCIJNZEN - VOORRANG KOOPWAAR - OMVANG - WARRANT.
2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - DOUANERECHTEN - ACCIJNZEN
- VOORRANG - KOOPWAAR - OMVANG - WARRANT.
1º en 2° De douanerechten en accijnzen moeten bij voorrang worden betaald en de
opbrengst van de in warrant gegeven koopwaar mag slechts aan de warranthouder
toekomen nadat deze rechten betaald zijn; uit de wet kan niet afgeleid worden dat de
volstrekte voorrang van het bestuur noodzakelijk alleen betrekking heeft op de
douanerechten en accijnzen verschuldigd op de in warrant gegeven koopwaar die
gerealiseerd is; de voorrang kan ook betrekking hebben op andere opgeslagen
goederen1. (Art. 313, §2, tweede lid A.W.D.A.; art. 17 Wet 18 nov. 1862 houdende
invoering van het warrantstelsel)
(DEUTSCHE BANK N.V. T. BELGISCHE STAAT e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0416.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt dat :
1. de NV Rosseel Energy ingevolge een warrantageovereenkomst gesloten met
de NV Crédit Lyonnais Belgium, voorraden in bewaring heeft gegeven aan de
NV Warrantageservice;
2. de NV Warrantageservice de voorraden gestockeerd heeft in opslagplaatsen
in bruikleen gegeven door de NV Hasseltse Behandelings- en huurmaatschappij
1 Zie Pand., V° Douanes et Accises, nr. 2016.
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en de NV Belgische Behandelings- en huurmaatschappij (hierna te noemen:
HBH en BBH);
3. de NV Rosseel Energy op 23 april 1994 werd ontbonden en in vereffening
gesteld, zodat vanaf dat ogenblik een samenloop van schuldeisers ontstond;
4. een sekwester van die laatste vennootschap op 29 april 1994 werd aangesteld en de sekwester de voorraden heeft verkocht;
5. de Belgische Staat, als schuldeiser van de vennootschappen BBH en HBH,
aanspraak heeft gemaakt op grond van artikel 313, §2, Algemeene Wet inzake
Douane en Accijnzen, op een bijzonder voorrecht op de voorraden die opgeslagen waren bij BBH en HBH en hierbij aansluitend de uitbetaling vroeg van de
opbrengst van de verkoop van de voorraden van de NV Rosseel Energy en van
een NV Rosseel Bunkering die de sekwester van die vennootschappen had verkocht;
6. de schuldvordering van de Belgische Staat op BBH en op HBH de schuldenaars in entrepot, de opbrengst overtreft van de voorraden die opgeslagen waren
in de belastingsdepots te Antwerpen en te Hasselt;
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13 en 17 van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het
warrantstelsel, waarvan de Nederlandse tekst werd vastgesteld bij wet van 16 november
1983;
- artikel 313, §2 van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, gecoördineerd bij
koninklijk besluit van 18 juli 1977 en bekrachtigd bij artikel 1 van de wet van 6 juli 1978;
- en voor zoveel als nodig, artikel 15 van de Wet van 16 december 1851, houdende titel
XVIII "Voorrechten en hypotheken", van boek III van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent verklaart bij tussenarrest van 4 maart 1999 de aanspraak
van de Belgische Staat op artikel 313, §2, A.W.D.A. om de openstaande vorderingen op
haar schuldenaars B.B.H. en H.B.H. te verhalen op de opbrengst die de sekwester realiseerde door de verkoop van de voorraden, die Rosseel Energy en Rosseel Bunkering bij
deze schuldenaars opsloegen gegrond en zegt dat eiseres het bijzonder voorrecht van de
warranthouder geniet op alle goederen, die de sekwester aantrof in de aan Warrantage
Services in bruiklening gegeven entrepots te Antwerpen, Brugge en Stasegem-Harelbeke
op de hiernavermelde gronden :
"Artikel 313, §2, bedingt voor de administratie een bijzonder voorrecht boven alle andere crediteuren op de 'goederen, welke ten namen van de debiteur in entrepot zijn ingeschreven'. Deze bepaling kan niet gelezen worden als 'goederen welke in entrepot zijn ingeschreven ten namen van de debiteur-eigenaar van de goederen'. Zij moet in die zin begrepen worden dat het voorrecht slaat op 'alle goederen in entrepot' bij haar 'debiteur in
entrepot' en dit ongeacht wie eigenaar is van de goederen in entrepot.
B.B.H. en H.B.H. en niet Rosseel Energy en Rosseel Bunkering waren door de administratie gemachtigd om goederen in een (particulier) belastingentrepot onder te brengen,
B.B.H. en H.B.H. waren dan ook de schuldenaars tegenover de administratie van alle verbintenissen die voortvloeiden uit het opslaan en de in verbruikstelling van de goederen,
die Rosseel Energy en Rosseel Bunkering in hun eigen entrepots onderbrachten. De admi-
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nistratie hield op hun naam (en niet op naam van Rosseel Energy en Rosseel Bunkering)
de voorraadadministratie bij. Zij waren dan ook de 'schuldenaars in entrepot' en dit voor
de rechten op alle goederen die bij hen werden opgeslagen.
Het voorrecht dekt ook de schuld, die openstaat voor goederen die uit het depot werden
gelicht zonder betaling van de rechten.
Crédit Lyonnais geniet het voorrecht van de warranthouder op alle goederen, die haar
schuldenaar (Rosseel Energy) door tussenkomst van Warrantage Services in deze in
bruikleengegeven entrepots liet opslaan, ongeacht of Rosseel Energy of Rosseel Bunkering eigenaar waren van de goederen :
- De warranthouder die te goeder trouw de voorraden van een niet-eigenaar in pand ontvangen heeft, kan zich beroepen op de bepalingen van artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek (zie onder andere Cass. 17 oktober 1984, Arr. Cass. 1984 (85), 280). De ware eigenaar kan het pand in dit geval alleen terugvorderen indien hij de zaak verloren heeft of
indien zij hem werd ontstolen (artikel 2279, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
- Waar dezelfde fysieke persoon zowel afgevaardigd beheerder van Rosseel Energy als
van Rosseel Bunkering was, mocht Warrantage Services erop vertrouwen dat de goederen
die Rosseel Energy in de haar in bruikleengegeven depots liet opslaan - eventueel in vervanging van de oorspronkelijke producten (zie hierna) -, mee de zekerheid uitmaakten van
de warrant, die toeliet de lopende handel in olieproducten van Rosseel Energy te financieren. De bestemming die de afgevaardigd beheerder aan de opgeslagen goederen gaf - en
die verklaart dat hij bepaalde goederen op naam van Rosseel Bunkering stelde waar die
zich in tegenstelling met Rosseel Energy inliet met de uitvoer van olieproducten - is een
interne aangelegenheid binnen de groep Rosseel, waarvan Warrantage Services noch Crédit Lyonnais het slachtoffer kunnen zijn.
Waar de warrant de 'lopende' handel van Rosseel Energy in olieproducten en voorraden
hielp financieren liet het de vervanging van de producten in de entrepots - waarover Warrantage Services de bewaking had - door soortgelijke producten toe. Warrantage Services
hield deze vervanging bij en nam geregeld de olievoorraden op, die naar waarde en samenstelling bleven corresponderen met de gegevens van de warrant n° 5029 (zie de magazijntoestand per 11 februari 1994, 11 maart 1994 en 24 maart 1994).
Het hof stelt zich wel ambtshalve de vraag 'of de bijzonder bevoorrechte schuldvordering die Crédit Lyonnais uit hoofde van de warrant stelt, in samenloop kan komen met de
bijzondere bevoorrechte schuldvordering van de Belgische Staat wat de voorraden betreft
in de opslaginstallaties van H.B.H., zoals Warrantage Services voorstaat op pg. 6 - punt
10 - van haar besluiten neergelegd op 28 augustus 1997".
Het hof van beroep heropent het debat teneinde partijen toe te laten over de onder punt
2.10 bepaalde punten te besluiten. Het doet recht bij het bestreden arrest van 27 april
2000, op het hoger beroep van de Belgische Staat, het verklaart de vordering gegrond van
de Belgische Staat om met de gelden uitbetaald te worden die de sekwester realiseerde
met de voorraden opgeslagen in de belastingdepots van B.B.H. te Antwerpen en van
H.B.H. te Hasselt, waar hij boven alle andere crediteuren bevoorrecht is op de opbrengst
van deze voorraden, na aangaande de rangregeling onder meer het volgende te hebben
overwogen :
"Wat de schuldvordering van de Belgische Staat betreft, weerhoudt het hof dat het
voorrecht dat de fiscus 'als schuldeiser van B.B.H. en H.B.H. overeenkomstig artikel 313,
§2, A.W.D.A. geniet op de opbrengst van de goederen welk ten name van deze debiteuren
in entrepot zijn opgeslagen' alle andere schuldvorderingen primeert. De uitoefening van
haar schuldvordering primeert dat ook de uitoefening van de schuldvorderingen die Crédit
Lyonnais/Deutsche Bank als warranthouder en die Warrantage Services als uitgever van
het warrant - beiden schuldeiser van Rosseel Energy - genieten op de opbrengst van de
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gewarranteerde voorraden die in de belastingsdepots werden opgeslagen.
Waar artikel 313, §2, A.W.D.A. stelt dat de fiscus 'boven alle andere crediteuren bevoorrecht is', doet dit artikel ook uitspraak over de rangregeling onder de schuldeisers.
Artikel 17 van de wet op de warrant (dat voorschrijft dat 'de vordering van de warranthouder hem bij voorrang boven de andere schuldeisers en zonder gerechtelijke formaliteit
wordt uitbetaald uit de opbrengst van de verkoop en daarvan alleen wordt ingehouden (1)
de op koopwaar verschuldigde douanerechten en accijnzen ...') doet aan de rangregeling
die ingevoerd werd bij wet van 26 augustus 1822 en hernomen werd in artikel 313, §2,
A.W.D.A. geen afbreuk.
Zo onderschrijft het hof de interpretatie die Crédit Lyonnais/Deutsche Bank en Warrantage Services aan artikel 17 geven niet, als zou 'de schuldvordering van de fiscus die hun
schuldvordering primeert' beperkt zijn tot de douane- en accijnsrechten verschuldigd op
de nog aanwezige voorraden en als zou hiervan 'de onbetaald gebleven douane- en accijnsrechten op de koopwaar die voordien de belastingsentrepots al verliet' uitgesloten
zijn. Deze beperking volgt niet uit de wet; die spreekt alleen over douanerechten en accijnzen verschuldigd op koopwaar, zonder verdere beperking.
Met de invoering van deze rangregeling gaf de wetgever aan de fiscus de mogelijkheid,
om de goederen die ondergebracht werden in de belastingsdepots uit de markt te houden
en dit totdat al de rechten (zie de ruime omschrijving van artikel 313, §1-3°, alinea 2,
A.W.D.A.) die haar verschuldigd zouden kunnen zijn, haar betaald werden.
Nu de rangregeling die de wet van 26 augustus 1822 invoerde, alleen hernomen werd in
artikel 313, §2, A.W.D.A., kan evenmin gesteld worden dat de wetgever voor de Staatskas
een nieuw voorrecht instelde ten nadele van vroeger door derden verkregen rechten.
De vordering van de Belgische Staat om de gelden uitbetaald te worden die de sekwester realiseerde met de voorraden opgeslagen in de belastingdepots van B.B.H. te Antwerpen en van H.B.H. te Hasselt is dan ook gegrond :
- de Belgische Staat is boven alle andere crediteuren bevoorrecht op de opbrengst van
de voorraden die zich in de belastingsentrepots bevond,
- vast staat dat de schuldvorderingen van de Belgische Staat op B.B.H. en op H.B.H.
ruim de opbrengst overtreffen van de voorraden, die opgeslagen waren in de belastingsdepots te Antwerpen en te Hasselt.
Bij deze beslissing sluit wel de vaststelling aan dat de Belgische Staat zelf zal moeten
instaan voor de betaling van de kosten eigen aan hun realisatie".
Grieven
Artikel 313, §2 van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen, gecoördineerd op
18 juli 1977, bepaalt wellicht dat de administratie boven alle andere crediteuren bevoorrecht is op de goederen welke ten namen van de debiteur in entrepot zijn.
Dit voorrecht werd oorspronkelijk ingesteld bij artikel 290, §2 van de Algemene Wet
van 26 augustus 1822 betreffende de heffing van invoer-, uitvoer- en doorvoerrrechten,
accijnzen, evenals van het recht op de tonnenmaat van zeeschepen.
Luidens artikel 17 van de wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel, waarvan de Nederlandse tekst werd vastgesteld bij wet van 16 november 1983,
evenwel de vordering van de schuldeiser, d.i. de warranthouder, hem bij voorrang boven
de andere schuldeisers en zonder gerechtelijke formaliteit betaald wordt uit de opbrengst
van de verkoop, waarvan alleen worden ingehouden: 1° de op de koopwaar verschuldigde
douanerechten en accijnzen; 2° de vracht, overeenkomstig artikel 125 van boek II van het
Wetboek van Koophandel, de kosten van verkoop, de pakhuishuur en de verschotten voor
het behoud van de koopwaar.
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Uit deze bepaling, die werd ingevoerd na de wet van 26 augustus 1822, waarbij het
voorrecht van de administratie van douane en accijnzen werd vastgesteld, zoals trouwens
uitdrukkelijk vastgesteld wordt door het bestreden arrest, blijkt duidelijk dat, indien het
voorrecht van de warranthouder wordt geprimeerd door dat van de administratie, deze
voorrang evenwel beperkt is tot die douanerechten en accijnzen welke verschuldigd zijn
met betrekking tot de gewarranteerde koopwaar, welke wordt gerealiseerd.
Artikel 17 van de wet van 18 november 1862 verwijst immers naar de rechten verschuldigd op de koopwaar, welke overeenkomstig artikel 13 van diezelfde wet door de warranthouder worden te gelde gemaakt en sluit aldus alle andere rechten, vreemd aan de betrokken koopwaar uit, hetgeen bevestigd wordt door de omschrijving van de andere schuldvorderingen, welke blijkens punt 2° van datzelfde artikel eveneens het voorrecht van de
warranthouder primeren, te weten de vracht bedoeld in artikel 125 van boek II van het
Wetboek van Koophandel, dat verwijst naar de kosten gemaakt met betrekking tot de goederen van de lading, de kosten van de verkoop van die goederen, de pakhuishuur met betrekking tot die goederen en de verschotten tot behoud van die koopwaar verschuldigd,
m.a.w. de kosten dankzij dewelke de gewarranteerde koopwaar behouden bleef.
De wet van 18 november 1862 houdende invoering van het warrantstelsel beperkte aldus de voorrangsregeling, uitgewerkt in artikel 209, §2 van de wet van 26 augustus 1822
met betrekking tot gewarranteerde goederen tot die douanerechten en accijnzen, verschuldigd met betrekking tot de gewarranteerde goederen die werden gerealiseerd.
De administratie kan bijgevolg geen aanspraak maken op een hogere rang met betrekking tot de douanerechten en accijnzen, die verband houden met andere goederen dan
deze welke werden verwezenlijkt en waarvan de opbrengst aan de warranthouder toekomt.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig vermocht te beslissen dat de Belgische
Staat bevoorrecht was boven alle andere crediteuren, daaronder begrepen de schuldeiser
die houder was van een warrant met betrekking tot die goederen, op de opbrengst van de
voorraden die zich in de belastingdepots bevonden, zelfs zo de schuldvordering van de
fiscus onbetaald gebleven douane- en accijnsrechten op koopwaar, die de belastingendepots al verliet, betrof (schending van de artikelen 13 en 17 van de wet van 18 november
1862 houdende invoering van het warrantstelsel, waarvan de Nederlandse tekst werd vastgesteld bij wet van 16 november 1983, 313, §2 van de Algemene Wet inzake Douane en
Accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 en bekrachtigd bij artikel
1 van de wet van 6 juli 1978, en voor zoveel als nodig 15 van de wet van 16 december
1851, houdende titel XVIII "Voorrechten en hypotheken" van boek III van het Burgerlijk
Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende, enerzijds, dat krachtens artikel 313, §2, tweede lid van het koninklijk besluit tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane- en
accijnzen, het bestuur boven alle andere crediteuren bevoorrecht is op de goederen, welke ten name van de debiteur in entrepot zijn;
Dat de wetgever gewild heeft dat de voordelen van het uitzonderingsstelsel
waarvan de economische agenten door het entrepotstelsel konden genieten binnen bepaalde grenzen zouden blijven doordat de Staat op alle schuldeisers voorrang zou hebben;
Overwegende, anderzijds, dat luidens artikel 17 van de wet van 18 november
1862 houdende invoering van het warrantstelsel, de vordering van de schuldeiser
hem "bij voorrang boven de andere schuldeisers en zonder gerechtelijke formali-
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teit wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop, waarvan alleen worden ingehouden: 1° de op koopwaar verschuldigde douanerechten en accijnzen; 2° (...)";
Dat uit deze bepaling volgt dat de douanerechten en accijnzen bij voorrang
moeten worden betaald en dat de opbrengst van de in warrant gegeven koopwaar
slechts aan de warranthouder mag toekomen nadat de douane- en accijnsrechten
betaald zijn;
Dat uit de bepaling van voormeld artikel 17 dat alleen verwijst naar de verplichtingen van de debiteur maar geen bepaling inhoudt in verband met het voorrecht van de Staat, niet kan worden afgeleid dat de volstrekte voorrang van het
bestuur bedoeld in het genoemde artikel 313, §2, noodzakelijk alleen betrekking
heeft op de douanerechten en accijnzen verschuldigd op de gewarranteerde
koopwaar die gerealiseerd is;
Dat de voorrang ook betrekking kan hebben op andere opgeslagen goederen;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de Belgische Staat bevoorrecht is op
de opbrengst van de voorraden opgeslagen in de depots van Hasselt en Antwerpen en dat het voorrecht van de Staat dit van eiseres, de warranthouder, primeert;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
27 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en De Bruyn.

Nr. 210
1° KAMER - 27 maart 2003

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - AANHALING IN EEN ANDERE TAAL.
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - BEPERKTE
VOORZIENING - NIETIGHEID VAN HET ARREST - CASSATIE UITGEBREID TOT NIET-BESTREDEN
BESLISSING - VOORWAARDEN.
1º Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die van
de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in de procestaal
is weergegeven1. (Artt. 24, 37 en 40 Taalwet Gerechtszaken)
2º Hoewel cassatie in de regel beperkt is tot de punten van de beslissing waartegen de
voorziening gericht is, ook al is het arrest geheel nietig wegens schending van de
taalwet, wordt zij evenwel uitgebreid tot de niet-bestreden beslissing omdat er tussen
1 Cass., 14 april 2000, A.R. C.99.0089.F, nr. 255.
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beide beslissingen een bewezen verband bestaat2. (Artt. 1082 en 1095 Ger.W.)
(CLOVIS MATTON N.V. T. BNP PARIBAS vennootschap naar Frans recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0159.F - C.02.0239.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 25 oktober 2001 door
het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij haar op 13 mei 2002 neergelegd verzoekschrift heeft eiseres afstand gedaan van het cassatieberoep A.R. nr. C.02.0159.F.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Tot staving van het cassatieberoep A.R. nr. C.02.0239.F voert eiseres vier middelen aan. Het eerste is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, 37 en 40, eerste lid van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis stelt het arrest vast dat de patronaatsverklaring d.d. 26 februari 1990 van eiseres, op 6 juni 1996 door de tweede verweerster aan de
eerste verweerster is overgedragen, verklaart het de rechtsvordering van de eerste verweerster tegen de tweede verweerster niet-ontvankelijk, zegt het, voor zoveel als nodig,
voor recht dat de betekening (van het arrest) zal gelden als betekening van de overdracht
van de patronaatsverklaring van 26 februari 1990 jegens eiseres en veroordeelt het eiseres
in de kosten van de beide gedingen, op grond van al zijn redenen die geacht worden hier
integraal weergegeven te zijn, waarin onder meer voorkomen :
1°) de weergave in het Nederlands van de redenen van het vonnis van de Rechtbank
van Koophandel te Kortrijk van 12 juni 1995;
2°) de overweging dat volgens voornoemde rechtbank "een afzonderlijke overdracht
van de patronaatsverklaring noodzakelijk is", om de door eiseres tegen de vorderingen
van de eerste verweerster opgeworpen exceptie van gewijsde te verwerpen;
3°) en, om het verweer van eiseres af te wijzen dat gegrond is op de nietigheid van haar
patronaatsverklaring van 26 februari 1990, de weergave in het Nederlands van bepaalde
passages uit de hoofd- en aanvullende conclusie die zij voor de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk had neergelegd.
Grieven
Ingevolge artikel 37 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken worden de arresten in de taal van de rechtspleging gesteld.
In dit geval is de procestaal Frans. Wanneer het arrest, enerzijds, in zijn feitenrelaas, en
anderzijds, in zijn verantwoording van zijn beslissing dat de kracht van gewijsde van het
2 Zie concl. proc.-gen. LENAERTS Cass., 20 jan. 1992, A.R. 7607, 7683 en 7740, nr. 256 en de arresten
die hij vermeldt in de noten 7 tot 10.
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vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk van 12 juni 1995 niet eraan in de
weg stond dat de eerste verweerster de vordering instelde en dat eiseres het beginsel van
de wettelijke specialiteit niet had miskend toen zij haar patronaatsverklaring deed, steunt
het met name op verscheidene Nederlandse citaten uit het middel die niet vertaald zijn en
waarvan de essentie niet is weergegeven in het Frans, de procestaal. Het arrest dat aldus
niet volledig in de taal van de rechtspleging is gesteld, schendt de artikelen 24 en 37 van
de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken. Die schending van de wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken heeft tot gevolg dat het arrest, krachtens
artikel 40, eerste lid van die wet, geheel nietig is.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen A.R. nrs. C.02.0159.F en C.02.0239.F tegen hetzelfde arrest gericht zijn; dat er grond bestaat tot voeging;
(...)
2. Voorziening C.02.0239.F
2.1 Eerste middel
Overwegende dat, enerzijds, het arrest, nadat het m.b.t. de voorafgaande
rechtspleging uitgebreide Nederlandse passages uit het vonnis d.d. 12 juni 1995
van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk heeft geciteerd en om zijn beslissing om de door eiseres tegen de vorderingen van de eerste verweerster opgeworpen exceptie van gewijsde te verwerpen, met name grondt op een in het Nederlands gesteld middel van dat vonnis, zonder het te vertalen of de essentie ervan in het Frans weer te geven;
Dat het arrest, anderzijds, om te beslissen dat eiseres de op haar toepasselijke
regel van de wettelijke specialiteit niet heeft miskend toen zij haar patronaatsverklaring deed, steunt op verschillende passages uit de conclusies die zij voor die
rechtbank had neergelegd; dat het die passages eveneens in het Nederlands citeert en ze evenmin vertaalt of de inhoud ervan in het Frans weergeeft;
Dat het arrest, aangezien het niet volledig in de procestaal is gesteld, de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken schendt;
Dat ingevolge artikel 40, eerste lid van die wet, die schending zowel de vorm
als de inhoud van de akte aantast;
Dat, bijgevolg, het arrest geheel nietig is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat cassatie weliswaar in de regel beperkt is tot de punten van de
beslissing waartegen de voorziening gericht is, ook al is het arrest geheel nietig;
Dat de voorziening niet opkomt tegen de beslissing van het arrest die afwijzend beschikt op de door eiseres tegen de tweede verweerster ingestelde vordering tot vrijwaring;
Maar overwegende dat de vernietiging van de beslissing die, met bevestiging
van het beroepen vonnis, vaststelt dat de patronaatsverklaring d.d. 26 februari
1990 van eiseres, op 6 juni 1996 door de tweede verweerster aan de eerste verweerster is overgedragen, de rechtsvordering van de eerste verweerster tegen de
tweede verweerster niet-ontvankelijk verklaart, voor zoveel als nodig, voor recht
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zegt dat de betekening (van het arrest) zal gelden als betekening van de overdracht van de patronaatsverklaring van 26 februari 1990 jegens eiseres en eiseres
in de kosten van de beide gedingen veroordeelt, zich uitstrekt tot de voornoemde,
niet-bestreden beslissing, wegens het vaststaande verband tussen die twee beslissingen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de zaken A.R. nrs. C.02.0159.F en C.02.0239.F;
I. Zaak nr. C.02.0159.F
Stelt de afstand van het cassatieberoep vast;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
II. Zaak nr. C.02.0239.F
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
27 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont, Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 211
1° KAMER - 27 maart 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT UITVOERENDE MACHT - VERZUIM EEN VERORDENING UIT TE VAARDIGEN - NIET TE RECHTVAARDIGEN
PERIODE - GEVOLG.
De omstandigheid dat de uitvoerende macht geen verordening uitvaardigt, ook al schrijft
geen enkele wetsbepaling hem daartoe een termijn voor, kan een fout zijn in de zin van
de artt. 1382 en 1383 B.W.1 (Artt. 108 en 159 G.W. 1994; art. 20 Bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; artt. 1382
en 1383 B.W.)
(M., G. en Q. T. FRANSE GEMEENSCHAP en BELGISCHE STAAT)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0293.F – 02.0307.F - C.02.0308.F)
1 Over de fout, in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W. van de uitvoerende macht die geen
verordeningen heeft uitgevaardigd, zie Cass., 23 april 1971, A.C. 1971, 786 en F. DELPÉRÉE,
Opmerkingen onder dat arrest, R.C.J.B. 1975, p. 30 e.v., alsook P H. MAYSTADT, noot onder
voornoemd arrest, J.T. 1972, p. 691.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 7 september 1998 door
het Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.02.0293.F van de algemene rol :
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 108 en 159 van de Grondwet;
- artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over eisers aanvullende vordering die ertoe
strekt als schadevergoeding een bedrag te verkrijgen dat overeenstemt met het verschil
tussen het loon dat hij op grond van de loonschaal 465 heeft ontvangen, enerzijds, en het
bedrag dat overeenstemt met het loon dat hij op grond van de loonschaal 475/507 zou
hebben ontvangen, anderzijds, voor de periode van 1 juni 1979 tot 1 januari 1989, datum
waarop het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus 1989
uitwerking kreeg, waarbij de loonschaal 475 werd toegekend aan de houders van hetzij
een universitair diploma, hetzij een diploma van architect, hetzij een diploma van industrieel ingenieur dat is afgeleverd overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 of een diploma dat is gelijkgesteld met dat van industrieel ingenieur overeenkomstig de voornoemde
wet, verklaart die vordering niet gegrond, en zulks met name op grond: "dat de [eisers] in
bijkomende orde aanvoeren dat aangezien de wetgever beslist had om aan het diploma
van industrieel ingenieur het universitair niveau toe te kennen, de uitvoerende macht de
noodzakelijke maatregelen moest nemen zodat de inspecteurs van de leergangen techniek
en beroepsvorming, houders van het diploma van industrieel ingenieur, konden genieten
van de loonschaal die met hun titel overeenstemt, dus van de loonschaal voor universitairen; dat ook al wordt niet betwist dat die aanpassing is gebeurd ten voordele van andere
begunstigden van de gelijkwaardigheid van die diploma's, en met name ten voordele van
de bestuurders van instellingen voor hoger secundair onderwijs, die houder zijn van een
diploma van industrieel ingenieur, die aanpassing slechts geleidelijk zou worden veralgemeend; dat ook de aanpassing ten voordele van degenen die onder de bevoegdheid van het
'Ministerie van Onderwijs' vielen pas vanaf februari 1988 is gebeurd, terwijl het besluit
van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus 1989 op 1 januari 1989 in
werking trad; dat de [eisers] niet aantonen dat de [verweerders] een fout hebben begaan,
met name door artikel 108 van de Grondwet te schenden".
Grieven
Het toekennen van de verordenende bevoegdheid, in die materie achtereenvolgens aan
de Koning bij artikel 108 van de Grondwet herzien op 17 februari 1994, (artikel 67 van de
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Grondwet van 7 februari 1831) en aan de Regering van de Franse gemeenschap (Executieve van de Franse gemeenschap voor de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16
juli 1993), bij artikel 20 van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
impliceert de verplichting om die bevoegdheid uit te oefenen, in zoverre die uitoefening
onontbeerlijk is voor de daadwerkelijke verwezenlijking van de door de federale of communautaire wetgever gewilde uitwerking.
Het niet uitoefenen van die verordenende bevoegdheid, gedurende een periode waarvan
de duur niet wordt gerechtvaardigd, maakt een fout uit van de overheid waaraan die bevoegdheid is verleend, en verplicht de dader ervan als dusdanig de door hem veroorzaakte
schade te vergoeden, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Hoewel de daadwerkelijke herwaardering van de sectoren van het hoger onderwijs ten
gevolge van de kaderwet van 7 juli 1970 die een einde maakt aan het ongerechtvaardigde
onderscheid dat tot dan bestond tussen het universitair onderwijs en het hoger zogenaamd
niet universitair onderwijs, slechts geleidelijk zou gebeuren en hoewel die herwaardering
niet van bij de inwerkingtreding van de wet van 18 februari 1977, diende te volgen uit de
combinatie van de wet van 7 juli 1970 en de wet van 18 februari 1977, enerzijds, met de
pertinente bepalingen van het koninklijk besluit van 27 juni 1974, anderzijds, staat het aan
de houders van de verordenende bevoegdheid, te weten de Koning voor de periode die
voorafgaat aan de inwerkingtreding van artikel 17 van de Grondwet van 7 februari 1831
(artikel 24 van de herziene Grondwet), zoals het zelf op 15 juli 1988 werd herzien, en aan
de Regering (vroeger de Executieve) van de Franse gemeenschap, om onverwijld de
noodzakelijke verordenende maatregel te nemen. Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de
verwachte verordende maatregel pas op 31 augustus 1989 is genomen, dus meer dan
twaalf jaar na de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de overheid hoorde uit te voeren, stelt voor dat lange verzuim geen enkele rechtvaardigingsgrond vast, zodat het niet
wettig beslist dat de verweerders geen enkele fout hebben begaan, met name wegens overtreding van artikel 108 van de Grondwet.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen, inclusief, voor zoveel nodig, artikel 159 van de Grondwet.

B. Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.02.0307.F van de algemene rol :
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 108 en 159 van de Grondwet;
- artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over eisers aanvullende vordering die ertoe
strekt als schadevergoeding een bedrag te verkrijgen dat overeenstemt met het verschil
tussen het loon dat hij op grond van de loonschaal 465 heeft ontvangen, enerzijds, en het
bedrag dat overeenstemt met het loon dat hij op grond van de loonschaal 475/507 zou
hebben ontvangen, anderzijds, voor de periode van 1 maart 1979 tot 1 januari 1989, datum waarop het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus
1989 uitwerking kreeg, waarbij de loonschaal 475 werd toegekend aan de houders van
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hetzij een universitair diploma, hetzij een diploma van architect, hetzij een diploma van
industrieel ingenieur dat is afgeleverd overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 of een
diploma dat is gelijkgesteld met dat van industrieel ingenieur overeenkomstig de voornoemde wet, verklaart die vordering niet gegrond, en zulks met name op grond: "dat de
[eisers] in bijkomende orde aanvoeren dat aangezien de wetgever beslist had om aan het
diploma van industrieel ingenieur het universitair niveau toe te kennen, de uitvoerende
macht de noodzakelijke maatregelen moest nemen zodat de inspecteurs van de leergangen
techniek en beroepsvorming, houders van het diploma van industrieel ingenieur, konden
genieten van de loonschaal die met hun titel overeenstemt, dus van de loonschaal voor
universitairen; dat ook al wordt niet betwist dat die aanpassing is gebeurd ten voordele
van andere begunstigden van de gelijkwaardigheid van die diploma's, en met name ten
voordele van de bestuurders van instellingen voor hoger secundair onderwijs, die houder
zijn van een diploma van industrieel ingenieur, die aanpassing slechts geleidelijk zou worden veralgemeend; dat ook de aanpassing ten voordele van degenen die onder de bevoegdheid van het 'Ministerie van Onderwijs' vielen pas vanaf februari 1988 is gebeurd,
terwijl het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus 1989 op
1 januari 1989 in werking trad; dat de [eisers] niet aantonen dat de [verweerders] een fout
hebben begaan, met name door artikel 108 van de Grondwet te schenden".
Grieven
Het toekennen van de verordenende bevoegdheid, in die materie achtereenvolgens aan
de Koning bij artikel 108 van de Grondwet herzien op 17 februari 1994, (artikel 67 van de
Grondwet van 7 februari 1831) en aan de Regering van de Franse gemeenschap (Executieve van de Franse gemeenschap voor de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16
juli 1993), bij artikel 20 van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
impliceert de verplichting om die bevoegdheid uit te oefenen, in zoverre die uitoefening
onontbeerlijk is voor de daadwerkelijke verwezenlijking van de door de federale of communautaire wetgever gewilde uitwerking.
Het niet uitoefenen van die verordenende bevoegdheid, gedurende een periode waarvan
de duur niet wordt gerechtvaardigd, maakt een fout uit van de overheid waaraan die bevoegdheid is verleend, en verplicht de dader ervan als dusdanig de door hem veroorzaakte
schade te vergoeden, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Hoewel de daadwerkelijke herwaardering van de sectoren van het hoger onderwijs ten
gevolge van de kaderwet van 7 juli 1970 die een einde maakt aan het ongerechtvaardigde
onderscheid dat tot dan bestond tussen het universitair onderwijs en het hoger zogenaamd
niet universitair onderwijs, slechts geleidelijk zou gebeuren en hoewel die herwaardering
niet van bij de inwerkingtreding van de wet van 18 februari 1977, diende te volgen uit de
combinatie van de wet van 7 juli 1970 en de wet van 18 februari 1977, enerzijds, met de
pertinente bepalingen van het koninklijk besluit van 27 juni 1974, anderzijds, staat het aan
de houders van de verordenende bevoegdheid, te weten de Koning voor de periode die
voorafgaat aan de inwerkingtreding van artikel 17 van de Grondwet van 7 februari 1831
(artikel 24 van de herziene Grondwet), zoals het zelf op 15 juli 1988 werd herzien, en aan
de Regering (vroeger de Executieve) van de Franse gemeenschap, om onverwijld de
noodzakelijke verordenende maatregel te nemen. Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de
verwachte verordende maatregel pas op 31 augustus 1989 is genomen, dus meer dan
twaalf jaar na de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de overheid hoorde uit te voeren, stelt voor dat lange verzuim geen enkele rechtvaardigingsgrond vast, zodat het niet
wettig beslist dat de verweerders geen enkele fout hebben begaan, met name wegens overtreding van artikel 108 van de Grondwet.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen, inclusief, voor zoveel nodig, artikel 159 van de Grondwet.
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C. Het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer C.02.0308.F van de algemene rol :
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 108 en 159 van de Grondwet;
- artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over eisers aanvullende vordering die ertoe
strekt als schadevergoeding een bedrag te verkrijgen dat overeenstemt met het verschil
tussen het loon dat hij op grond van de loonschaal 465 heeft ontvangen, enerzijds, en het
bedrag dat overeenstemt met het loon dat hij op grond van de loonschaal 475/507 zou
hebben ontvangen, anderzijds, voor de periode van 1 juli 1980 tot 1 januari 1989, datum
waarop het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus 1989
uitwerking kreeg, waarbij de loonschaal 475 werd toegekend aan de houders van hetzij
een universitair diploma, hetzij een diploma van architect, hetzij een diploma van industrieel ingenieur dat is afgeleverd overeenkomstig de wet van 18 februari 1977 of een diploma dat is gelijkgesteld met dat van industrieel ingenieur overeenkomstig de voornoemde
wet, verklaart die vordering niet gegrond, en zulks met name op grond: "dat de [eisers] in
bijkomende orde aanvoeren dat aangezien de wetgever beslist had om aan het diploma
van industrieel ingenieur het universitair niveau toe te kennen, de uitvoerende macht de
noodzakelijke maatregelen moest nemen zodat de inspecteurs van de leergangen techniek
en beroepsvorming, houders van het diploma van industrieel ingenieur, konden genieten
van de loonschaal die met hun titel overeenstemt, dus van de loonschaal voor universitairen; dat ook al wordt niet betwist dat die aanpassing is gebeurd ten voordele van andere
begunstigden van de gelijkwaardigheid van die diploma's, en met name ten voordele van
de bestuurders van instellingen voor hoger secundair onderwijs, die houder zijn van een
diploma van industrieel ingenieur, die aanpassing slechts geleidelijk zou worden veralgemeend; dat ook de aanpassing ten voordele van degenen die onder de bevoegdheid van het
'Ministerie van Onderwijs' vielen pas vanaf februari 1988 is gebeurd, terwijl het besluit
van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus 1989 op 1 januari 1989 in
werking trad; dat de [eisers] niet aantonen dat de [verweerders] een fout hebben begaan,
met name door artikel 108 van de Grondwet te schenden".
Grieven
Het toekennen van de verordenende bevoegdheid, in die materie achtereenvolgens aan
de Koning bij artikel 108 van de Grondwet herzien op 17 februari 1994, (artikel 67 van de
Grondwet van 7 februari 1831) en aan de Regering van de Franse gemeenschap (Executieve van de Franse gemeenschap voor de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16
juli 1993), bij artikel 20 van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
impliceert de verplichting om die bevoegdheid uit te oefenen, in zoverre die uitoefening
onontbeerlijk is voor de daadwerkelijke verwezenlijking van de door de federale of communautaire wetgever gewilde uitwerking.
Het niet uitoefenen van die verordenende bevoegdheid, gedurende een periode waarvan
de duur niet wordt gerechtvaardigd, maakt een fout uit van de overheid waaraan die be-
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voegdheid is verleend, en verplicht de dader ervan als dusdanig de door hem veroorzaakte
schade te vergoeden, overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Hoewel de daadwerkelijke herwaardering van de sectoren van het hoger onderwijs ten
gevolge van de kaderwet van 7 juli 1970 die een einde maakt aan het ongerechtvaardigde
onderscheid dat tot dan bestond tussen het universitair onderwijs en het hoger zogenaamd
niet universitair onderwijs, slechts geleidelijk zou gebeuren en hoewel die herwaardering
niet van bij de inwerkingtreding van de wet van 18 februari 1977, diende te volgen uit de
combinatie van de wet van 7 juli 1970 en de wet van 18 februari 1977, enerzijds, met de
pertinente bepalingen van het koninklijk besluit van 27 juni 1974, anderzijds, staat het aan
de houders van de verordenende bevoegdheid, te weten de Koning voor de periode die
voorafgaat aan de inwerkingtreding van artikel 17 van de Grondwet van 7 februari 1831
(artikel 24 van de herziene Grondwet), zoals het zelf op 15 juli 1988 werd herzien, en aan
de Regering (vroeger de Executieve) van de Franse gemeenschap, om onverwijld de
noodzakelijke verordenende maatregel te nemen. Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de
verwachte verordende maatregel pas op 31 augustus 1989 is genomen, dus meer dan
twaalf jaar na de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de overheid hoorde uit te voeren, stelt voor dat lange verzuim geen enkele rechtvaardigingsgrond vast, zodat het niet
wettig beslist dat de verweerders geen enkele fout hebben begaan, met name wegens overtreding van artikel 108 van de Grondwet.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen, inclusief, voor zoveel nodig, artikel 159 van de Grondwet.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep ingeschreven onder het nummer
C.02.0293.F van de algemene rol, het cassatieberoep ingeschreven onder het
nummer C.02.0307.F van de algemene rol, en het cassatieberoep ingeschreven
onder het nummer C.02.0308.F van de algemene rol, tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen de cassatieberoepen aanvoert: de cassatieberoepen zijn niet gericht tegen de beslissing van het
arrest die de vordering tot bindendverklaring van het arrest van de eisers tegen
verweerder niet gegrond verklaart :
Overwegende dat elke eiser tot staving van zijn cassatieberoep twee middelen
aanvoert die, indien een van beiden gegrond zou zijn, tot vernietiging leiden van
de beschikkingen van het arrest die hem benadelen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden afgewezen;
A. Over het cassatieberoep C.02.0293.F van de algemene rol
(....)
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser het arrest verwijt dat het zijn stelling afwijst dat de uitvoerende macht een fout heeft begaan door na te laten zijn verordenende bevoegdheid uit te oefenen gedurende een periode waarvan de duur niet kan worden gerechtvaardigd;
Overwegende dat, zelfs in de gevallen waarin geen wetsbepaling aan de uitvoerende macht een termijn voorschrijft om een verordening uit te vaardigen, dat
verzuim een fout kan zijn in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
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gerlijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "ook al wordt niet betwist dat die aanpassing is gebeurd ten voordele van andere begunstigden van de gelijkwaardigheid van die diploma's, en met name ten voordele van de bestuurders van instellingen voor hoger secundair onderwijs, die houder zijn van een diploma van industrieel ingenieur, die aanpassing slechts geleidelijk zou worden veralgemeend
(Memorie van toelichting bij het wetsontwerp nr. 220, Gedr. St. K. 1971-1972,
nr. 1); dat ook de aanpassing ten voordele van degenen die onder de bevoegdheid
van het 'Ministerie van Onderwijs' vielen pas vanaf februari 1988 is gebeurd terwijl het besluit van de executieve van de Franse gemeenschap van 31 augustus
1989 op 1 januari 1989 in werking trad";
Overwegende dat het hof van beroep uit die vaststellingen wettig heeft kunnen
afleiden dat de verweerders geen fout hadden begaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over de cassatieberoepen nrs. C.02.0307.F en C.02.0308.F van de algemene
rol :
(...)
Over het tweede middel van elk cassatieberoep :
Overwegende dat uit het antwoord op tweede middel dat is aangevoerd tot staving van het cassatieberoep dat onder nr. C.02.0293.F van de algemene rol is ingeschreven, volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de zaken die onder de nummers C.02.0293.F, C.02O307.F en
C.02.0308.F van de algemene rol zijn ingeschreven;
In de zaak C.02.0293.F
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
In de zaak C.02.0307.F
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
In de zaak C.02.0308.F
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
27 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslaggever:
de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu, Kirkpatrick en De Bruyn.
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1° KAMER - 27 maart 2003

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG GESCHIL - WAALSE INTERCOMMUNALE - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN.
Het geschil tussen een koopman met rechtspersoonlijkheid en een intercommunale
coöperatieve elektriciteitsleverancier die onderworpen is aan Decr.W.Gew. 5 dec. 1996
betreffende de Waalse intercommunales volgens hetwelk de intercommunales ongeacht
hun doel, geen handelskarakter hebben, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank
van eerste aanleg in haar hoedanigheid van appèlgerecht1. (Art. 577 Ger.W.; art. 5, §1
Decr.W.Gew. 5 dec. 1996)
(ASSOCIATION LIÉGEOISE D'ÉLECTRICITÉ

c.v. T. BOUWBEDRIJF PLESSERS B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0428.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 30 januari 2001 door de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 5, §1 van het decreet van het Waalse gewest van 5 december 1996 betreffende
de Waalse intercommunales;
- artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis stelt vast dat verweerster op de terechtzitting de verwijzing van de zaak naar
de rechtbank van koophandel vraagt en dat eiseres niet de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank vraagt en beslist de zaak naar de rechtbank van koophandel te verwijzen
op grond :
"dat artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek een regel van volstrekte bevoegdheid is en de openbare orde raakt;
dat de rechtbank van koophandel ingevolge artikel 577, tweede lid van het Gerechtelijk
Wetboek bevoegd is om in hoger beroep tegen beslissingen van de vrederechter kennis te
1 Onder vigeur van art. 12 van het voormalige Wetboek van burgerlijke rechtspleging, heeft het Hof
beslist (17 feb. 1938, A.C. 1938) dat geen enkele wetsbepaling eraan in de weg staat dat een
vereniging van twee gemeenten en van twee elektriciteitsondernemingen, ook als zij een openbare
dienst van elektriciteitslevering betreft, daden van koophandel kan stellen. Thans kan die oplossing
niet meer in aanmerking worden genomen aangezien de artt. 573, 1° en 577, tweede lid Ger.W.
voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel twee vereisten stelt: het moet niet alleen
gaan om geschillen betreffende handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt, maar
ook om geschillen tussen kooplieden. De Waalse decreetgever stelt evenwel dat de handeldrijvende
intercommunales niet de hoedanigheid van kooplieden hebben.
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nemen van een geschil tussen kooplieden en inzake een daad van koophandel".
dat het een geschil betreft tussen twee kooplieden en betreffende de vergoeding van een
contractuele fout van (eiseres) bij de levering van elektriciteit".
Grieven
Artikel 5, §1 van het decreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales dat op eiseres van toepassing is, bepaalt dat, "ongeacht hun doel vervullen de intercommunales openbare taken en zijn als zodanig publiekrechtelijke rechtspersonen. Zij
hebben geen handelskarakter", met andere woorden zij hebben niet de hoedanigheid van
koopman.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat het aanhangig gemaakte geschil twee kooplieden betrof en door bijgevolg te beslissen dat alleen de rechtbank van
koophandel bevoegd was om kennis te nemen van de zaak, de voornoemde wettelijke bepaling schendt en bijgevolg artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk
de rechtbank van koophandel alleen kennis mag nemen van het hoger beroep tegen een
vonnis dat in eerste aanleg door de vrederechter is gewezen op voorwaarde dat dit vonnis
uitspraak doet over geschillen tussen kooplieden betreffende handelingen die de wet als
daden van koophandel aanmerkt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiseres een intercommunale coöperatieve vennootschap is;
Overwegende dat artikel 5, §1 van het decreet van het Waalse gewest van 5
december 1996 betreffende de Waalse intercommunales bepaalt dat de intercommunales ongeacht hun doel openbare taken vervullen en als zodanig publiekrechtelijke rechtspersonen zijn; dat die bepaling verder preciseert dat de intercommunales geen handelskarakter hebben;
Dat daaruit volgt dat die intercommunales niet de hoedanigheid van koopman
hebben, ook al stellen zij daden die de wet als daden van koophandel aanmerkt;
Overwegende dat de rechtbank van koophandel, ingevolge artikel 577, tweede
lid van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kennis mag nemen van het hoger beroep
tegen vonnissen die in eerste aanleg door de vrederechter zijn gewezen op voorwaarde dat zij geschillen tussen kooplieden betreffen inzake handelingen die de
wet als daden van koophandel aanmerkt of geschillen inzake wisselbrieven;
Overwegende dat het bestreden vonnis, door de zaak naar de rechtbank van
koophandel te verwijzen op grond dat "het een geschil betreft tussen twee kooplieden en inzake de vergoeding van een contractuele fout van (eiseres) bij de levering van elektriciteit", de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen
schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
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over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van eerste Aanleg te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
27 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Draps.

Nr. 213
1° KAMER - 27 maart 2003

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING - ZEESCHIP - ZEESCHULD SCHULDENAAR - ANDER PERSOON DAN DE EIGENAAR.
2º SCHIP. SCHEEPVAART - BESLAG - BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING - ZEESCHIP
- ZEESCHULD - SCHULDENAAR - ANDER PERSOON DAN DE EIGENAAR.
3º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEESCHIP - PERSOONLIJKE VORDERINGSRECHTEN VOLGRECHT - VERDRAG SCHEEPSBESLAG - DRAAGWIJDTE.
4º BESLAG — BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING - ZEESCHIP EIGENDOMSOVERDRACHT NA ONTSTAAN ZEEVORDERING - VOLGRECHT - HYPOTHECAIRE OF
BEVOORRECHTE SCHULDEISER.
5º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVORDERING - ZEESCHIP - EIGENDOMSOVERDRACHT
NA ONTSTAAN ZEEVORDERING - VOLGRECHT - HYPOTHECAIRE OF BEVOORRECHTE SCHULDEISER.
6º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - BESLAG - BEWAREND BESLAG
- ZEEVORDERING - ZEESCHIP - EIGENDOMSOVERDRACHT NA ONTSTAAN ZEEVORDERING VOLGRECHT - HYPOTHECAIRE OF BEVOORRECHTE SCHULDEISER.
1º en 2° Krachtens de artikelen 3, 1° Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952, het
daarmee overeenstemmende artikel 1469, §1 Ger.W. en artikel 1468 Ger.W. kan er
bewarend beslag gelegd worden op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft,
ongeacht of de eigenaar ervan dan wel een ander persoon instaat voor de zeeschuld 1 2.
(Art. 3 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961; artt. 1468 en 1469 Ger.W.)
3º Geen enkele bepaling van het Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 roept
persoonlijke vorderingsrechten in het leven of creëert enig volgrecht op een zeeschip.
(Art. 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961)
4º, 5° en 6° Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt
overgedragen nadat deze schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit
schip bewarend beslag leggen wanneer hij als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser
beschikt over een volgrecht op dat schip. (Artt. 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei
1 Cass., 1 okt. 1993, A.R. 8050, nr. 391.
2 E. DIRIX, "Bewarend beslag op zeeschepen en op scheepsdocumenten, Actuele ontwikkelingen", in
X. (ed.), De bank en de zee, Brussel, Bruylant, 1998, p. 211.
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1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op
zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961; artt.
1468 en 1469 Ger.W.)
(A/S CONDOR, vennootschap naar Noors recht T. GALEHEAD Inc., vennootschap naar vreemd recht)

ARREST

(A.R. C.02.0100.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijken de volgende feiten:
De vennootschap I.T.T.C. beschikte over een schuldvordering voor sleepdiensten met betrekking tot het zeeschip Sokna die werden geleverd in oktober en november 1991. Deze schuldvordering werd door I.T.T.C. gecedeerd aan verweerster. Op 31 maart 1999 legt verweerster voor deze zeevordering op dit zeeschip
bewarend beslag. Eiseres was op 6 januari 1999 eigenaar van het schip geworden. Deze overdracht werd op 14 januari 1999 geregistreerd in het Internationaal
Scheepsregister van Noorwegen. Eiseres komt tegen het beslag in verzet. Zij betoogt dat dit beslag niet kon worden gelegd omdat zij eigenaar is geworden van
het schip nadat de zeevordering is ontstaan. Zowel de eerste rechter als het Hof
van Beroep te Brussel verwerpen dit verweer.
IV. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid 1°, en 9, inzonderheid tweede lid van het Internationaal
Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag
op zeeschepen, ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 en goedgekeurd bij wet van 24
maart 1961, hierna kortweg Verdrag Scheepsbeslag genoemd;
- artikel 1469, inzonderheid §1 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na volgende vaststellingen te hebben gedaan: "(...) de schuldvordering die als oorzaak
van het beslag aangevoerd wordt tot betaling van sleepdiensten (strekt) ten voordele van
het zeeschip Sokna; krachtens artikel 1468, tweede lid, i) van het Gerechtelijk Wetboek
leidt sleepvaart tot een zeevordering. Hierover bestaat tussen partijen ten andere geen betwisting (...); zoals vermeld dateren de facturen van oktober en november 1991; (eiseres)
heeft op 6 januari 1999 het eigendomsrecht verworven, en op 14 januari 1999 het zeeschip Sokna laten registreren in het Internationaal Scheepsregister van Noorwegen (...);
deze feitelijke gegevens worden door (verweerster) niet betwist; op 31 maart 1999 toen
(eiseres) reeds eigenaar was, werd de toelating tot beslag verleend en het beslag gelegd;
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(eiseres) doet gelden dat zij het beslag op dit zeeschip niet moet dulden, omdat zij geen eigenaar was van het zeeschip toen de zeevordering is ontstaan",
wijst het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis a quo, de vordering af van eiseres strekkend tot het bekomen van enerzijds de intrekking van de beschikking van 31
maart 1999, houdende verlof tot het leggen van bewarend beslag op het zeeschip Sokna
en anderzijds de vrijgave van de door Scandinavian Underwriter Agency gestelde garantie.
Het arrest steunt op volgende motieven: "De vraag die hier aan de orde wordt gesteld
luidt of het beslag ook nog gelegd mag worden nadat de eigendom van het schip is overgedragen aan een derde. Dat beslag zou dus gelden tot waarborg van een zeevordering die
voor de eigendomsoverdracht is ontstaan. Krachtens artikel 3 Verdrag Scheepsbeslag en
artikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek is het recht op beslag verbonden met het schip
waarop de zeevordering betrekking heeft, maar staat het los van de gehoudenheid tot de
schuld. De toelating tot beslag kan dan ook niet geweigerd worden op de enkele grond dat
de huidige eigenaar het schip pas na het ontstaan van de zeevordering heeft overgenomen
(...). Wie eigenaar is, is immers niet ter zake dienend. Elke eigenaar moet het beslag op
het schip dulden (...). (Eiseres) beroept zich op artikel 9 van het Verdrag Scheepsbeslag
dat als volgt luidt: 'Geen enkele bepaling van dit Verdrag mag worden beschouwd als
scheppende een recht op een vordering die buiten de bepalingen van dit Verdrag niet zou
bestaan naar de wet, toe te passen door de rechter, voor wie het geschil aanhangig gemaakt is'. Dit verdrag kent de eisers generlei recht van zaakgevolg toe buiten dat verleend
door laatstgenoemde wet of het Verdrag inzake voorrechten en hypotheken op zeeschepen, indien dit laatste toepasselijk is. Volgens (eiseres) betekent artikel 9, tweede lid, dat
het Verdrag Scheepsbeslag geen volgrecht toekent. Naar Belgisch recht beschikken alleen
schuldeisers die op het zeeschip een voorrecht of een ingeschreven hypotheek hebben
over een volgrecht, zodat alleen deze schuldeisers na eigendomsoverdracht van het schip
nog bewarend beslag zouden kunnen leggen. (Verweerster) heeft geen voorrecht of hypotheek, en zou dus na eigendomsoverdracht geen beslag meer kunnen leggen. Artikel 9,
tweede lid, Verdrag Scheepsbeslag kan echter geen afbreuk doen aan het recht van beslag
op het schip, wie er ook eigenaar van is, dat vervat is in artikel 3 van het Verdrag. Het betekent alleen dat de bepalingen van het Verdrag de schuldeiser niet het recht toekennen
zich bij voorrang uit de opbrengst van de verkoop van het schip te doen betalen, zoals een
bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser. De originele Engelse tekst van het Verdrag is in
dat opzicht duidelijker dan de originele Franse tekst. Het 'recht van zaakgevolg', vermeld
in artikel 9, tweede lid, Verdrag Scheepsbeslag, is de Nederlandse vertaling van 'droit de
suite' in de Franse tekst, en 'maritime lien' in de Engelse tekst. Een 'lien' verwijst naar het
bevoorrechte kenmerk van de vordering. Blijkbaar is met het 'droit de suite' het volgrecht
van een voorrecht of hypotheek bedoeld (...). Aldus betekent artikel 9 Verdrag Scheepsbeslag dat het beslagrecht op het zeeschip, dat door artikel 3 wordt verleend, niet zo ver reikt
dat de schuldeiser van de zeevordering een persoonlijk vorderingsrecht op de eigenaar of
de derde-verkrijger bekomt (...), of dat zijn vordering bevoorrecht wordt (...). Het besluit
is dat (eiseres) niet gevolgd kan worden waar zij doet gelden dat zij bewarend beslag op
het zeeschip Sokna niet moet dulden, omdat het gelegd werd nadat zij eigenaar van het
zeeschip is geworden, tot waarborg van een zeevordering die voor de eigendomsoverdracht ontstaan is. (...) Nu de machtiging tot beslag niet ingetrokken moet worden, mag
evenmin gezegd worden dat de garantie die tegen vrijwillige opheffing van het beslag gesteld werd, niet behouden hoeft te blijven".
Grieven
Het is juist dat, overeenkomstig artikel 3,1° van het Verdrag Scheepsbeslag, bepaling
die eveneens werd ondergebracht in artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek, de
schuldeiser van een zeevordering vermag beslag te leggen op het schip, waarop de vorde-
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ring betrekking heeft en dit onverschillig of de eigenaar van het schip, dan wel een andere
persoon voor die vordering instaat. Die bepaling houdt echter niet in dat aan de schuldeiser enig voorrecht of volgrecht wordt toegekend. Derwijze geldt de mogelijkheid tot het
leggen van bewarend beslag slechts voor zover het eigendomsrecht van het betreffende
schip niet is overgedragen na het ontstaan van de zeevordering. Artikel 9, tweede lid van
het Verdrag Scheepsbeslag, dat ingevolge het enige artikel van de goedkeuringswet van
24 maart 1961 volledige uitwerking heeft in België met voorrang boven de bepalingen
van intern recht, verwoordt die beperking uitdrukkelijk waar het bepaalt dat het verdrag
aan de schuldeiser generlei recht van zaaksgevolg toekent. Het bestreden arrest, door te
beslissen dat, conform artikel 3,1° van het Verdrag Scheepsbeslag, zoals ook ondergebracht in artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek, de schuldeiser van een zeevordering altijd vermag beslag te leggen op het schip, waarop die vordering betrekking heeft en
dit ook wanneer, zoals in casu vastgesteld, het geen bevoorrechte, noch een hypothecaire
schuldeiser betreft en de eigendom van het schip na het ontstaan van de zeevordering is
overgegaan op een andere eigenaar, schendt alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen.

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 3,1° Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei
1952 en het daarmee overeenstemmende artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk
Wetboek, het bewarend beslag kan worden gelegd hetzij op het schip waarop de
vordering betrekking heeft, hetzij op enig ander schip toebehorend aan hem die
op het ogenblik van het ontstaan van de zeevordering eigenaar was van het schip
waarop de inschuld betrekking heeft; dat het bewarend beslag kan worden gelegd
op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, ongeacht of de eigenaar of
een ander persoon instaat voor de zeeschuld in de zin van artikel 1468 van het
Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 9 van het Verdrag Scheepsbeslag van 10
mei 1952, geen enkele bepaling van het verdrag beschouwd mag worden als
scheppende een recht op een vordering die buiten de bepalingen van het verdrag
niet zou bestaan volgens de op het geschil toepasselijke wet en het verdrag aan
de eisers generlei recht van zaaksgevolg toekent buiten dat, verleend door laatstgenoemde wet of het Verdrag op de voorrechten en hypotheken op zeeschepen,
indien dit laatste toepasselijk is; dat deze bepaling beduidt dat het verdrag geen
persoonlijke vorderingsrechten in het leven roept, noch enig volgrecht op het
schip creëert;
Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat wanneer het schip waarop de
zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat deze schuldvordering
is ontstaan, de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag mag leggen wanneer hij als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een volgrecht
op dat schip;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat eiseres "niet kan worden gevolgd waar zij doet gelden dat zij het bewarend beslag op het zeeschip Sokna
niet moet dulden, omdat het gelegd werd nadat zij eigenaar van het zeeschip is
geworden, tot waarborg van een zeevordering die voor de eigendomsoverdracht
ontstaan is";
Dat zij door op die gronden het bewarend beslag op het zeeschip te handhaven
zonder vast te stellen dat verweerster als hypothecaire of bevoorrechte schuldei-
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ser beschikt over een volgrecht, terwijl eiseres had aangevoerd dat het beslag
verenigbaar moest zijn met de beginselen inzake volgrecht, voorrechten en hypotheken, de aangevoerde bepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
27 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Wouters.

Nr. 214
1° KAMER - 28 maart 2003

1º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTELMAATREGELEN - TERMIJN - AANVANG.
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - DWANGSOM TERMIJN - AANVANG.
1º en 2º Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij
de dwangsom is bepaald1. (Art. 1385bis, derde en vierde lid Ger.W.; art. 1, derde en
vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
(VLAAMS GEWEST - Minister-President T. P. en V.)

Conclusie van Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden
De Correctionele Rechtbank te Hasselt veroordeelde op 10 november 1992 verweerders
wegens en stedenbouwmisdrijf tot het herstel in de vorige staat van een perceel grond
"binnen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis" en tot een
"dwangsom van 5.000 BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen
de gestelde termijn van één jaar".
Dit vonnis werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 1 april
1993, hetgeen in kracht van gewijsde ging op 19 april 1993 en werd betekend op 19
1 Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.
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februari 1997.
Op 26 juni 1997 werd op verzoek van eiseres uitvoerend beslag gelegd ten laste van
verweerders strekkende tot de betaling van 110.000 BEF voor dwangsommen verbeurd
van 20 februari 1997, zijnde de dag na de betekening van het arrest van 1 april 1993 tot
13 maart 1997, zijnde de dag waarop de verweerders tot herstel overgingen, hetzij 22
dagen.
Verweerders kwamen tegen dit beslag in verzet voor de beslagrechter te Hasselt.
Deze verklaarde bij beschikking van 2 juni 1998 dit verzet ongegrond om reden dat "de
termijn van één jaar om de toestand te herstellen (niet) aanvangt bij de betekening, doch
wel bij het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak".
Ingevolge het hoger beroep door verweerders ingesteld tegen deze beslissing,
oordeelden de appèlrechters bij het thans bestreden arrest van 17 mei 1999 dat de
termijn van één jaar bepaald in het arrest van 1 april 1993 van het Hof van Beroep te
Antwerpen, eerst begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest, d.i. in casu 1 jaar
vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20 februari 1998. De appèlrechters stelden voorts vast
dat de dwangsom niet opeisbaar is nu niet is betwist dat verweerders tot herstel
overgingen op uiterlijk 13 maart 1997. Het hoger beroep van verweerders werd
zodoende gegrond verklaard.
Het Hof heeft bij arrest van 16 juni 2000 in deze zaak twee prejudiciële vragen gesteld
aan het Benelux Gerechtshof, nl. "Is de termijn door de dwangsomrechter aan een
veroordeelde verleend om de hoofdveroordeling uit te voeren, een termijn in de zin van
artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet?" en "Moet artikel 1 van de Eenvormige Wet
betreffende de dwangsom aldus worden uitgelegd dat wanneer de dwangsomrechter
heeft bepaald dat de veroordeelde pas na een zekere termijn de dwangsom zal kunnen
verbeuren en de betekening van die uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld
gebeurt na het verstrijken van de termijn, die termijn slechts kan ingaan vanaf de
betekening van de uitspraak?"
Bij het arrest van 25 juni 2002 antwoordde het Benelux Gerechtshof op beide vragen
(Benelux Hof, 25 juni 2002, met concl. eerste adv.-gen. J. DU JARDIN, NJW, nr. 21, 19
februari 2003, 197). Volgens het Benelux Gerechtshof moet de eerste vraag aldus
worden beantwoord dat de termijn die de dwangsomrechter aan de veroordeelde heeft
verleend om de hoofdveroordeling uit te voeren, geen termijn is in de zin van artikel 1,
lid 4 van de Eenvormige Wet. Op de tweede vraag antwoordde het Benelux
Gerechtshof dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet pas
ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is
bepaald, zodat de vraag bevestigend moet worden beantwoord.
II. De voorziening in cassatie
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
II.1. In het eerste onderdeel verwijt eiser het bestreden arrest te hebben geoordeeld dat
de termijn van één jaar, opgelegd door het arrest van 1 april 1993 van het Hof van
Beroep te Antwerpen met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, na verloop
waarvan de dwangsom zal kunnen verbeurd zijn, pas kan beginnen lopen vanaf de
betekening van dit arrest, terwijl dit arrest uitdrukkelijk het in kracht van gewijsde
treden van het vonnis van veroordeling als het vertrekpunt van de termijn bepaalt.
Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest de bewijskracht van het arrest van het
Hof van Beroep te Antwerpen van 1 april 1993, en van het vonnis van de correctionele
rechtbank te Hasselt van 10 november 1992 te hebben miskend. Voorts wordt
schending aangevoerd van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Uw Hof oordeelde reeds in het vermeld arrest van 16 juni 2000 "dat de appèlrechters
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oordelen dat de termijn bepaald in het arrest van 1 april 1993 eerst "begint te lopen
vanaf de betekening van dat arrest d.i. te dezen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf
20 februari 1998"; dat het beslist dat "nu niet is betwist dat (verweerders) tot herstel
overgingen op uiterlijk 13 maart 1997 (...) de dwangsommen niet opeisbaar zijn
geworden" en het vervolgens het hoger beroep van de verweerders gegrond verklaart;
dat het bestreden arrest, het arrest van 1 april 1993 en het vonnis van 10 november 1992
niet uitlegt maar op grond van rechtsregels beslist dat het bevel slechts werking kon
hebben vanaf de betekening van het arrest;"
Het onderdeel, in zoverre het miskenning van de bewijskracht van akten aanvoert, mist
derhalve feitelijke grondslag.
II.2. Het tweede onderdeel voert o.a. eveneens schending van artikel 1385bis van het
Gerechtelijk Wetboek aan.
Luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan de dwangsom niet
worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
Krachtens het vierde lid van dit artikel, kan de rechter bepalen dat de veroordeelde de
dwangsom pas na verloop van een zekere termijn zal kunnen verbeuren.
Hoger vermeld arrest van het Benelux-Gerechtshof van 25 juni 2002 gaat ervan uit "dat
de termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, en de
termijn gedurende dewelke volgens de bepaling van de rechter de dwangsom niet is
verbeurd, van verschillende juridische aard en strekking zijn " (arrest, p. 4, nr. 9).
Het Hof verduidelijkt dat de eerst vermelde termijn bedoeld is om aan de schuldenaar
de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen zodat de
schuldenaar binnen deze termijn mitsdien geen dwangsom kan verbeuren, daar de
dwangsom slechts kan worden opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of
niet tijdig wordt nagekomen (arrest, p. 4, nrs. 10 en 11).
Krachtens het ten deze toepasselijke artikel 65, §1 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, beveelt de
strafrechter, benevens de straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen, doch met hun gezamenlijk akkoord in de sub b
en c bedoelde gevallen:
a. ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen;
b. ofwel de bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren;
c. ofwel een geldsom te betalen, gelijk aan de meerwaarde die het goed door het
misdrijf heeft verkregen.
De rechtbank bepaalt daarvoor een termijn, die in de sub a en b bedoelde gevallen een
jaar niet mag overschrijden.
Artikel 65, §2 van de Stedenbouwwet bepaalt anderzijds dat voor het geval de plaats
niet in de vorige staat wordt hersteld of dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen
de gestelde termijn worden uitgevoerd, het vonnis beveelt dat de gemachtigde
ambtenaar, het college en eventueel de burgerlijke partij van ambtswege in de
uitvoering ervan kunnen voorzien.
De termijn van maximum één jaar, bedoeld in artikel 65, §1 van de Stedenbouwwet, om
de bevolen herstelmaatregel uit te voeren is een termijn die aan de veroordeelde
verleend wordt om zelf in de uitvoering van de herstelmaatregel te voorzien. Eénmaal
deze termijn verstreken, kan diegene die de herstelmaatregel bekomen heeft zelf in de
tenuitvoerlegging ervan voorzien.
De aandacht dient gevestigd op de bijzondere aard van de door artikel 65, §1 van de
Stedenbouwwet geviseerde herstelmaatregel, waarvan wordt aangenomen dat de
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beslissing van de strafrechter, die over dergelijke vraag uitspraak doet, behoort tot de
uitoefening van de strafvordering, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de
maatregel. De uitspraak van bedoelde maatregel is immers voorgeschreven door de wet
ten titel van verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling (Cass., 19 mei
1999, Bull. 1999, 710; Cass., 18 februari 1997, R.W. 1997-98, 300; Cass., 3 december
1996, Bull. 1996, nr. 474; Cass., 20 januari 1993, Pas. 1993, I, 67; Cass., 20 mei 1992,
Pas. 1992, I, 826; Cass., 10 maart 1992, Pas. 1992, I, 613; Cass., 13 december 1989,
Pas. 1990, I, 467; Cass., 15 november 1989, Pas. 1990, I, 325; Cass., 26 april 1989,
Pas. 1989, I, 888, met conclusie van Adv.-gen. E. LIEKENDAEL).
De herstelmaatregel strekt ertoe de gevolgen van het gepleegde misdrijf, te weten de
oprichting of verbouwing van een gebouw in strijd met de wettelijke voorschriften, weg
te werken en aldus een toestand, die strijdig is met de wet en die het algemeen belang
schaadt, te doen verdwijnen (Cass., 8 september 1998, Bull. 1998, 932; Cass., 19
september 1989, Pas. 1990, I, 73; Cass., 22 januari 1960, Pas. 1960, I, 585).
Zo is de beslissing over de strafvordering niet volledig zolang er over het herstel van de
plaats in de vroegere staat geen uitspraak is gedaan (cfr. Cass., 24 oktober 1989, A.C.
1989-90, nr. 114; Cass., 17 mei 1988, A.C. 1987-88, nr. 578 met noot).
Bij arrest van 31 januari 1995 oordeelde Uw Hof "dat de termijn bedoeld in artikel 65,
alinea 1, eerste en tweede lid van de Stedebouwwet wettelijk ingaat op het ogenblik dat
het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde gaat": het middel dat bedoelde termijn,
bij gebreke aan een wettelijke omschrijving van de aanvang van deze termijn, doet
ingaan vanaf de datum van het vonnis of arrest, faalt naar recht (Cass., 31 januari 1995,
A.C. 1995, 107).
De beslissing, gewezen aangaande de herstelmaatregel, zal in kracht van gewijsde
treden zodra de termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de uitspraak, door de wet
ingesteld om, naar gelang van het geval, hoger beroep dan wel cassatieberoep in te
stellen, is verstreken zonder dat bedoeld rechtsmiddel werd ingesteld, zoals dat ook het
geval zal zijn voor de beslissing, waarbij de tenlastelegging wordt bewezen verklaard
en een straf wordt opgelegd.
Bedoelde beslissing is uitvoerbaar vanaf het ogenblik waarop geen hoger beroep of
cassatieberoep meer kan ingesteld worden: vanaf dit ogenblik begint de termijn door de
strafrechter bepaald voor de uitvoering van de herstelmaatregel te lopen, zonder dat
bovendien een betekening van de beslissing vereist is. De latere betekening van de
uitspraak kan zodoende niet beletten dat de termijn gesteld voor uitvoering van de
herstelmaatregel reeds eerder een aanvang zal hebben genomen.
De omstandigheid dat de strafrechter, benevens de termijn voor uitvoering van de
herstelmaatregel, tevens een termijn bepaalt waarbinnen de door hem opgelegde
dwangsom niet is verbeurd, kan aan hoger vermelde principes van de strafrechtspleging
geen afbreuk doen: ook in die gevallen zal de termijn die de rechter toekent voor de
uitvoering van de hoofdveroordeling slechts beginnen te lopen vanaf het in kracht van
gewijsde treden van de strafrechtelijke beslissing, ongeacht het tijdstip waarop deze
beslissing desgevallend wordt betekend.
Het is in die optiek dat het Benelux-Gerechtshof op de eerste vraag heeft geantwoord
"dat de termijn die de dwangsomrechter aan de veroordeelde heeft verleend om de
hoofdveroordeling uit te voeren, geen termijn is in de zin van artikel 1, lid 4 van de
eenvormige Wet."
Het doel van de herstelmaatregel waarin artikel 65, §1 van de Stedenbouwwet voorziet,
is volkomen verschillend van het opzet dat aan artikel 1, vierde lid van de Eenvormige
wet betreffende de dwangsom en artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, ten grondslag ligt.
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Krachtens laatstbedoelde bepalingen kan de rechter bepalen dat de veroordeelde pas na
verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.
Volgens de Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting berust die mogelijkheid op
de gedachte dat het wenselijk is dat de rechter de schuldenaar uit
billijkheidsoverwegingen nog een "délai de grâce" kan geven, die hem moet toelaten de
veroordeling vrijwillig uit te voeren en hem daartoe de noodzakelijke tijd geven. De
termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de eenvormige Wet strekt ertoe de schuldenaar
nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de
verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft (arrest, p.4, nrs. 8 en 12).
De rechter heeft aldus de mogelijkheid om aan de debiteur nog enig respijt te gunnen
om zich naar het vonnis te schikken en de nodige maatregelen te treffen om aan de
hoofdveroordeling te voldoen (E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de
dwangsom”, in “De dwangsom”, Jura Falconis Libri, Acco, Leuven, 1999, 46, nr. 14).
Deze mogelijkheid werd onder meer ingegeven door billijkheidsoverwegingen (G. D E
LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, “Les problèmes posés par l’exécution de l’astreinte”, in
Tien jaar toepassing van de dwangsom, Brussel, 1991,248, nr. 10; M. STORME, “Les
astreintes”, in Les voies conservatoires et d’exécution. Bilan et perspectives, Jeune
Barreau, Brussel, 1982, 202, nr. 14; J. VAN COMPERNOLLE, L’astreinte, Larcier, Brussel,
1992, 46, nr. 52).
Volgens artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet kan de dwangsom niet verbeurd
worden voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
De betekening heeft tot doel ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser
nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt. De schuldenaar moet er mitsdien ook
van op de hoogte gesteld worden dat de dwangsomrechter hem nog een bepaalde
termijn heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt
verbeurd (arrest, p. 5, nrs. 16 en 17).
Hieruit volgt dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet pas
ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is
bepaald (arrest, p. 5, nr. 18).
Het standpunt van het Benelux-Gerechtshof sluit aan bij de rechtspraak van Uw Hof die
stelt dat wanneer de rechter een precieze termijn bepaalt alvorens de dwangsom zal
kunnen verbeurd zijn en deze laat ingang vanaf de uitspraak of het in kracht van
gewijsde treden van de uitspraak, dergelijke beslissingen niet inhouden dat de rechter
geoordeeld heeft dat in ieder geval, zelfs zonder betekening, op het bepaalde tijdstip de
dwangsom zal verbeurd zijn (o.m. Cass., 9 juni 1998, R. Cass. 1998, nr. 1369: i.v.m.
het herstel der plaatsen in de vorige staat onder verbeurte van een dwangsom binnen
een termijn van 8 maanden te rekenen vanaf de uitspraak; Cass., 4 december 1990, A.C.
1990-91, 368: i.v.m. herstel der plaatsen in de vorige staat onder verbeurte van een
dwangsom binnen zes maanden na het in kracht van gewijsde treden van het arrest).
Ook de rechtsleer neemt unaniem aan dat wanneer de rechter een termijn heeft bepaald
waarna de dwangsom pas begint te lopen, die termijn slechts aanvangt vanaf de
betekening van de beslissing (E. DIRIX, o.c., 45-46, nrs. 14-15; MOREAU-MARGREVE,
"Principes généraux", in Tien jaar toepassing van de dwangsom, Brussel, 1991, 38; G.
DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, o.c., 249, nr. 12; J. VAN COMPERNOLLE, "L’astreinte", in
Rép. Not., T. XIII/IV, Brussel, Larcier, 1992, nrs. 52 en 82).
Het standpunt van het Benelux-Gerechtshof ligt ook in de lijn van de rechtspraak van
het Franse Hof van Cassatie. Bij arrest van 23 maart 2001 oordeelde het: "Lorsqu’un
arrêt confirme une décision non assortie de l’exécution provisoire, le point de départ de
l’astreinte qu’il ordonne ne peut être fixé à une date antérieure au jour où cet arrêt est
devenu exécutoire. Par suite, lorsque l’astreinte est ordonnée sous condition du respect
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d’une injonction de faire assortie d’un délai, celui-ci ne peut courir qu’à compter de la
signification de l’arrêt" ( Cass. Fr. 22 mars 2001, nr. 98-21.560, Bull. Civ. 2001, 39; Zie
ook: Luik 8 oktober 2001, J.L.M.B. 2002, 320 met noot G.d.L.).
In een recent arrest van 20 september 2002 (A.R. nr. C.97.0383.N) heeft Uw Hof, onder
verwijzing naar het arrest van 25 juni 202 van het Beneluxgerechtshof, bevestigd dat de
regel dat de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak
waarbij ze is vastgesteld, ook geldt wanneer de dwangsom wordt opgelegd door een
correctionele rechtbank. In bedoelde casus had de correctionele rechtbank eisers
ingevolge bouwinbreuken veroordeeld de plaats in de vorige staat te herstellen binnen
het jaar nadat de beslissing in kracht van gewijsde is getreden, zulks onder verbeurte
van een dwangsom van 1000 BEF per dag.
Uit het voorgaande volgt dat in de gevallen waarin de strafrechter de uitvoering van
zowel de hoofdveroordeling als de accessoire veroordeling – de dwangsom – aan
eenzelfde termijn koppelt, niettemin een onderscheid dient te worden gemaakt tussen,
enerzijds, de termijn voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, en anderzijds, de
termijn tijdens dewelke de schuldenaar de dwangsom niet zal verbeuren, gelet op het
verschillend aanvangspunt van deze termijnen.
Eerstbedoelde termijn zal een aanvang nemen zodra de strafrechtelijke veroordeling in
kracht van gewijsde is getreden, terwijl laatstbedoelde termijn slechts kan beginnen te
lopen vanaf de betekening van deze veroordeling.
Het bestreden arrest oordeelt dat de termijn opgelegd bij arrest van 1 april 1993 na
verloop waarvan de dwangsom zal kunnen verbeurd zijn "pas kan beginnen lopen vanaf
de betekening van dat arrest d.i. te dezen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20
februari 1998".
Bedoelde termijn betreft een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het
Gerechtelijk Wetboek (cfr.artikel 1, vierde lid van de Eenvormige Wet) die pas ingaat
op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.
De beslissing van de appèlrechter waarbij hij oordeelt dat de aan de veroordeelde
verleende termijn, na verloop waarvan de dwangsom zal kunnen verbeurd zijn, eerst
ingaat vanaf de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld, is dan
ook naar recht verantwoord.
Het middel kan derhalve niet worden aangenomen.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. C.99.0446.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 1999 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
Het Hof heeft bij arrest van 16 juni 2000 in deze zaak twee prejudiciële vragen
gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. Het heeft bij dit arrest ook het middel verworpen in zoverre het miskenning van de bewijskracht van akten aanvoert.
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Bij het arrest van 25 juni 2002 heeft het Benelux-Gerechtshof daarover uitspraak gedaan.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 19, 20, 211, 23, 24, 25, 26, 28, 793 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering;
het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gezag van gewijsde.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Antwerpen doet bij het bestreden arrest, rechtdoende op verweerders' hoger beroep, de beschikking van de eerste rechter teniet, verklaart het verzet en
de vordering van tegenpartij gegrond, beveelt het Vlaams Gewest handlichting te verlenen
van het uitvoerend beslag op roerend goed gelegd bij exploot van gerechtsdeurwaarder B.,
plv. gerechtsdeurwaarder R. te Beringen van 26 juni 1997 en zegt voor recht dat bij gebreke daaraan vrijwillig te voldoen binnen 48 uren na de uitspraak het arrest als ambtshalve
opheffing van het beslag zal gelden, op grond :
"dat bij vonnis van de 13e Correctionele Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt op burgerlijk gebied (de verweerders) bevolen werden tot herstel van de plaats in
de vorige staat binnen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis en (de
verweerders) veroordeeld werden tot betaling van een dwangsom van 5.000 BEF per dag
vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn van één jaar;
Dat bij arrest van de 9e kamer van dit hof dd. 1 april 1993 vermeld vonnis bevestigd
werd;
Dat tegen dat arrest geen rechtsmiddel werd aangewend zodat het in kracht van gewijsde ging op 16 april 1993;
Dat dit arrest aan (de verweerders) betekend werd op 19 februari 1997;
(...) dat naar artikel 1385bis, derde lid, Ger. W. de dwangsom niet kan worden verbeurd
voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld en naar artikel 1385bis Ger.
W. de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de
dwangsom zal kunnen verbeuren;
(...) dat de opgelegde dwangsom een burgerlijke maatregel is die een aanvullende veroordeling uitmaakt bij de strafrechtelijke veroordeling en dat daarop de artikelen van het
Ger. W. inzake de dwangsom, o.m. de vermelde, dwingend van toepassing zijn;
(...) dat de rechter nooit zijn uitspraak (of het in kracht van gewijsde gaan ervan) kan
aanzien als het beginpunt van de opeisbaarheid van de dwangsommen of bij de verlenging
van een termijn als het beginpunt van die termijn;
Dat derhalve wel degelijk de termijn opgelegd bij vermeld arrest, na verloop waarvan
de dwangsom zal kunnen verbeurd zijn, pas kan beginnen lopen vanaf de betekening van
dat arrest d.i. te dezen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20 februari 1998;
(...) dat er geen tegenspraak te vinden is nu (eiser) bij middel van de gemachtigde ambtenaar wel gerechtigd was om na een termijn van één jaar na het in kracht van gewijsde
gaan van het arrest tot gedwongen tenuitvoerlegging op kosten van (de verweerders) te
doen overgaan;
(...) dat nu niet betwist is dat (de verweerders) tot herstel overgingen op uiterlijk 13
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maart 1997 (vastgesteld bij P.V. van 21 maart 1997) de dwangsommen niet opeisbaar zijn
geworden;
(...) derhalve dat het verzet van (de verweerders) ten onrechte door de eerste rechter
werd afgewezen;
Dat het hoger beroep gegrond is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 10 november 1992, rechtdoende lastens verweerders, vervolgd wegens een stedenbouwmisdrijf, werd bevolen "dat
de plaats in de vorige staat zal hersteld worden, hetgeen impliceert de verwijdering van de
staancaravan en de sloping van de voorbouw en van de bijgebouwde gedeelten (keuken,
wasplaats, garage) zodat de maximum vloeroppervlakte beperkt blijft tot 60 m² en eveneens het teniet doen van de binnenverbouwingen, binnen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis ...".
De verweerders werden bovendien veroordeeld om solidair aan eiser een dwangsom
van 5.000 BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde
termijn van één jaar te betalen.
Bij arrest van 1 april 1993 bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen deze beslissing.
Uit de vaststellingen van voormelde beslissingen blijkt duidelijk dat de termijn, waarbinnen de veroordeling, te weten het herstel van de plaatsen in hun vorige toestand moest
worden uitgevoerd, een aanvang nam op datum van het in kracht van gewijsde treden van
het vonnis waarbij die veroordeling werd uitgesproken.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat de termijn van uitvoering slechts
een aanvang nam vanaf de betekening van het arrest van 1 april 1993, te weten op 19 februari 1997, daar waar in dit arrest, dat het vonnis van de eerste rechter van 10 november
1992 uitdrukkelijk bevestigt, is bepaald dat de termijn van uitvoering een aanvang nam op
datum van het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, de bewijskracht gehecht
aan dit arrest, evenals aan het vonnis van 10 november 1992 van de Correctionele Rechtbank te Hasselt miskent door hieraan een met hun bewoordingen, zin en draagwijdte onverenigbare uitlegging te geven (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek) en derhalve niet wettig kon besluiten dat de dwangsom, gelet op de
uitvoering, waartoe de verweerders uiterlijk overgingen op 13 maart 1997, hetzij bijna
vier jaar na het in kracht van gewijsde treden van het arrest van 1 april 1993, en derhalve
ruimschoots buiten de voorziene termijn van één jaar, ingevolge de betekening van datzelfde arrest op 19 februari 1997 nog niet kon verbeuren (schending van artikel 1385bis
van het Gerechtelijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Enerzijds kunnen luidens artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek vonnissen alleen
worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
Uit artikel 21 van datzelfde wetboek volgt dat de gewone rechtsmiddelen verzet en hoger beroep zijn. Bovendien zijn er naargelang van het geval buitengewone rechtsmiddelen, te weten voorziening in cassatie, derdenverzet, verzoek tot herroeping van het gewijsde en verhaal op de rechter.
Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering heeft de veroordeelde
aldus vijftien vrije dagen na de dag waarop het arrest, gewezen in hoger beroep, voor hem
werd uitgesproken, om ter griffie te verklaren hiertegen cassatieberoep in te stellen.
Na het verstrijken van die termijn kan de beslissing niet meer worden aangevochten.
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Anderzijds kan overeenkomstig artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die
een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen die uitleggen zonder evenwel
de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
Tenslotte is aan iedere eindbeslissing, zijnde de beslissing waardoor de rechter zijn
rechtsmacht over een welbepaald punt uitputte, rechterlijk gezag van gewijsde gehecht.
Te dezen blijkt dat bij arrest van 1 april 1993 de strafrechter bepaalde, met bevestiging
van het vonnis van de eerste rechter, dat de herstelmaatregel diende te worden uitgevoerd
binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van de
beslissing.
Tegen deze beslissing, werd blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest, geen
rechtsmiddel aangewend, zodat het in kracht van gewijsde trad op 16 april 1993.
Het kwam zodoende het hof van beroep, rechtdoende op het hoger beroep, ingesteld tegen de beslissing van de beslagrechter, gewezen op het verzet van de verweerders tegen
het exploot van uitvoerend beslag op roerend goed, niet toe aan voormelde beslissing enige wijziging aan te brengen door te stellen dat volgens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, bepaling die van dwingend recht is, de termijn van uitvoering slechts een
aanvang kon nemen op datum van betekening van het arrest.
Hieruit volgt dat het hof van beroep dat, rechtdoende op het hoger beroep, ingesteld
door de verweerders tegen de beslissing van de beslagrechter, gewezen op verweerders'
verzet tegen het exploot van uitvoerend beslag op roerend goed, oordeelt dat de termijn
van uitvoering van één jaar slechts een aanvang kon nemen op datum van betekening van
het arrest, daar waar de strafrechter uitdrukkelijk had bepaald dat de termijn een aanvang
nam op datum van het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, uitspraak doet in
miskenning van de artikelen 20 en 21 van het Gerechtelijk Wetboek en 373 van het Wetboek van Strafvordering, volgens welke een beslissing slechts kan worden aangevochten
door het instellen van de daartoe voorziene rechtsmiddelen, te dezen een voorziening in
cassatie, in te stellen binnen vijftien dagen na uitspraak (schending van de artikelen 20 en
21 van het Gerechtelijk Wetboek en 373 van het Wetboek van Strafvordering), bovendien
het bestaan van een in kracht van gewijsde getreden beslissing aangaande de problematiek
van het vertrekpunt van de termijn van uitvoering miskent (schending van artikel 28 van
het Gerechtelijk Wetboek), evenals het rechterlijk gezag van gewijsde, dat kleeft aan de
beslissing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 10 november 1992 en
aan het arrest, gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 april 1993 (schending
van de artikelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het algemeen
rechtsbeginsel van het strafrechterlijk gezag van gewijsde), uitspraak doet over een betwisting waarover de strafrechter reeds zijn rechtsmacht uitputte (schending van artikel 19
van het Gerechtelijk Wetboek) en in ieder geval niet wettig vermocht de in deze beslissingen vastgelegde rechten uit te breiden, te wijzigen of te beperken door het vertrekpunt van
de termijn van uitvoering van de herstelmaatregel te verplaatsen tot op het ogenblik van
de betekening van het arrest (schending van artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek) en
derhalve niet wettig kon besluiten dat de dwangsom, gelet op de uitvoering, waartoe de
verweerders uitdrukkelijk overgingen op 13 maart 1997, hetzij bijna vier jaar na het in
kracht van gewijsde treden van het arrest van 1 april 1993, en derhalve ruimschoots binnen de voorziene termijn van één jaar, ingevolge de betekening van datzelfde arrest op 19
februari 1997 nog niet kon verbeuren (schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk
Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
Eerste en tweede onderdeel samen
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
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dat:
1. de Correctionele Rechtbank te Hasselt op 10 november 1992 verweerders
veroordeelde tot het herstel in de vorige staat van een perceel grond "binnen het
jaar van het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis" en tot een "dwangsom van 5.000 BEF per dag vertraging bij niet-uitvoering van het vonnis binnen
de gestelde termijn van één jaar";
2. dit vonnis werd bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest
van 1 april 1993;
3. het arrest van 1 april 1993 in kracht van gewijsde ging op 16 april 1993 en
werd betekend op 19 februari 1997;
4. op 26 juni 1997 op verzoek van eiser uitvoerend beslag werd gelegd ten laste van de verweerders strekkende tot de betaling van 110.000 BEF voor dwangsommen verbeurd van 20 februari 1997 tot 13 maart 1997, hetzij 22 dagen;
5. de verweerders tegen dit beslag in verzet kwamen voor de beslagrechter te
Hasselt;
6. de beslagrechter bij beschikking van 2 juni 1998 dit verzet ongegrond verklaarde om reden dat "de termijn van één jaar om de toestand te herstellen (niet)
aanvangt bij de betekening, doch wel bij het in kracht van gewijsde treden van de
uitspraak";
7. tegen deze beschikking door de verweerders hoger beroep werd ingesteld;
Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat de termijn bepaald in het arrest
van 1 april 1993 eerst "begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest d.i. te
dezen 1 jaar vanaf 19 februari 1997 of vanaf 20 februari 1998"; dat hij beslist dat
"nu niet is betwist dat (verweerders) tot herstel overgingen op uiterlijk 13 maart
1997 (...) de dwangsommen niet opeisbaar zijn geworden" en het vervolgens het
hoger beroep van de verweerders gegrond verklaart;
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld; dat krachtens het vierde lid van dit artikel, de
rechter kan bepalen dat de veroordeelde de dwangsom pas na verloop van een
zekere termijn zal kunnen verbeuren;
Overwegende dat het arrest aanneemt dat de dwangsomrechter gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, en beslist dat de aan de veroordeelde verleende termijn eerst ingaat
vanaf de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld;
Overwegende dat voormeld artikel overeenstemt met artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom;
Dat het Benelux-Gerechtshof in antwoord op de bij het arrest van 16 juni 2000
door het Hof gestelde vragen, in zijn arrest van 25 juni 2002 voor recht verklaart:
"Ten aanzien van de eerste vraag: De termijn die de dwangsomrechter aan de
veroordeelde heeft verleend om de hoofdveroordeling uit te voeren, is geen termijn in de zin van artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet. Ten aanzien van de
tweede vraag: De termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet
gaat pas in op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwang-
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som is bepaald."
Overwegende dat hieruit volgt dat wanneer de dwangsomrechter een termijn
bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, deze termijn
wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog enige tijd
te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte
van de dwangsom tot gevolg heeft; dat deze termijn, wat de dwangsom betreft,
dient beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde
lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de appèlrechter door te oordelen dat de termijn bepaald in
het arrest van 1 april 1993 eerst begint te lopen vanaf de betekening van dat arrest en op die gronden oordeelt dat de dwangsommen niet opeisbaar zijn geworden, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Vordering tot bindendverklaring
Overwegende dat gelet op de verwerping van het cassatieberoep, de vordering
tot bindendverklaring geen bestaansreden meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 215
1° KAMER - 28 maart 2003

1º DWANGSOM - VERBEURING - INSTELLEN VAN EEN RECHTSMIDDEL - SCHORSING VAN DE
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING VAN DE HOOFDVEROORDELING - GEVOLGEN.
2º DWANGSOM - VERBEURING - VOORAFGAANDE BETEKENING VAN DE UITSPRAAK CASSATIEBEROEP - VERWERPING - GEVOLGEN.
1º De dwangsom kan niet worden verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van
een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is
geschorst.
2º Indien in strafzaken cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep
dat een dwangsom oplegt, hetgeen tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van dat
arrest is geschorst, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de betekening aan
de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt1. (Art. 1385bis, derde
lid Ger.W.; art. 373 Sv.)
(VLAAMS GEWEST – GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR PROVINCIE LIMBURG T. J.)

1 Zie de verwijzingen in de conclusies van het O.M.

Nr. 215 - 28.3.03

HOF VAN CASSATIE

827

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
1. Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 8 december 1992
werd verweerder veroordeeld wegens een stedenbouwkundige inbreuk tot herstel van
de plaatsen in de vorige staat op straffe van een dwangsom van 1O.OOO BEF per dag.
In graad van beroep bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 16
november 1994 dit vonnis en oordeelde verder nog dat de termijn van één jaar binnen
dewelke de plaats in zijn oorspronkelijke staat diende hersteld te zijn, inging vanaf de
datum waarop het arrest kracht van gewijsde zal hebben.
Verweerder stelde tegen dit arrest cassatieberoep in, hetwelk door Uw Hof werd
verworpen bij arrest van 11 april 1995.
Eiser liet op 3O mei 1996 het arrest van het hof van beroep betekenen aan verweerder,
terwijl het cassatiearrest hem niet werd betekend.
In graad van beroep tegen de tussengekomen beschikking van de beslagrechter dd. 11
mei 1999, oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen bij het thans bestreden arrest
“dat de dwangsom in casu (…) niet kon verbeuren voordat het arrest dd. 11.O4.1995
van het Hof van Cassatie aan (verweerder) werd betekend”. Nu eiser “niet aantoont dat
dergelijke betekening plaatsvond (zijn) de door (eiser) bij het bestreden bevel en beslag
opgevorderde dwangsommen niet verschuldigd”.
2. Het eerste middel van eisers voorziening betreft de vraag naar de draadwijdte van
artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de dwangsom
niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is
vastgesteld.
Eiser voert aan dat het hof van beroep, door te oordelen dat de dwangsom eerst kan
worden verbeurd vanaf de betekening van het cassatiearrest (waarbij de voorziening
ingesteld in strafzaken tegen het arrest waarbij door de strafrechter een dwangsom werd
verbonden aan de door hem opgelegde herstelmaatregel, wordt verworpen) aan de wet
een voorwaarde toevoegt die deze niet bevat.
Artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek heeft een dubbele doelstelling.
Enerzijds heeft de betekening tot doel te voorkomen dat de dwangsom zou kunnen
worden verbeurd ten gevolge van een aan de debiteur onbekende uitspraak. Anderzijds
wordt door de betekening aan de zijde van de schuldenaar iedere twijfel weggenomen
over het feit dat de schuldeiser aanspraak maakt op de nakoming van de
hoofdveroordeling (E. DIRIX, “Executieproblemen met betrekking tot de dwangsom”, in
“De dwangsom”, Jura Falconis Libri, 1998, 44).
Nu de dwangsom een executiemiddel uitmaakt, impliceert de verbeuring van de dwangsom een uitvoerbare rechterlijke veroordeling. Zulks impliceert dat, in geval de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdverbintenis is geschorst, de dwangsom derhalve niet verbeurd kan worden (Benelux-Gerechtshof, 5 juli 1985, nr. A 84/3, R.W. 198586, 9292).
Daarbij komt dat in strafzaken het instellen van cassatieberoep schorsende werking
heeft. Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, is de
tenuitvoerlegging van het arrest van het hof van beroep geschorst indien er een
voorziening tot cassatie is ingesteld, tot de ontvangst van het arrest van het Hof van
Cassatie, behoudens in geval van manifest niet ontvankelijk cassatieberoep (Cass., 19
april 1994, A.C. 1994, nr. 186).
2 Het arrest van het Benelux Gerechtshof van 5 juli 1985, nr. A 84/3, oordeelt: “Overwegende dat
[…] de dwangsom slechts verschuldigd wordt wanneer de veroordeling voor gedwongen uitvoering
vatbaar is; dat er derhalve voor dit dwangmiddel geen plaats is wanneer de tenuitvoerlegging is geschorst;”
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Hieruit volgt derhalve dat de dwangsom niet verbeurd kan worden wanneer
cassatieberoep is ingesteld tegen het arrest waarbij de dwangsom wordt opgelegd.
Eenmaal het cassatieberoep verworpen is, wordt de gedwongen tenuitvoerlegging van
de hoofdveroordeling opnieuw mogelijk.
Verweerder in cassatie houdt in zijn memorie van antwoord terecht voor dat in dat
geval een hernieuwde betekening vereist is.
Geargumenteerd wordt dat deze betekening opnieuw voormelde dubbele doelstelling
heeft, met name de schuldenaar erop te wijzen, enerzijds dat de schuldeiser aanspraak
maakt op nakoming van de hoofdveroordeling, en anderzijds, dat de hoofdveroordeling
opnieuw voor gedwongen tenuitvoerlegging vatbaar is en dat derhalve de schorsing
beëindigd is.
Dit standpunt is tevens in overeenstemming te brengen het arrest van 12 mei 1997 van
het Benelux-Gerechtshof (R.W. 1997-98, 71) waarbij het volgende wordt geoordeeld:
“Indien de rechter in eerste aanleg aan een door hem uitgesproken hoofdveroordeling
tot betaling van een dwangsom heeft verbonden en vervolgens de rechter in hoger
beroep de aan de veroordeelde partij betekende uitspraak van de rechter in eerste aanleg
– waarvan de nog niet voltooide tenuitvoerlegging door het hoger beroep was geschorst
– heeft bekrachtigd, brengt het bepaalde in artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet mee
dat de bekrachtigde uitspraak opnieuw, tezamen met de uitspraak in hoger beroep, aan
de veroordeelde partij moet worden betekend alvorens (opnieuw) dwangsommen
kunnen worden verbeurd.”
In een noot onder dat arrest schrijft H.J. SNIJDERS: “Duidelijk is nu dat in geval de verbeurte van dwangsommen wordt verhinderd door schorsing van de executie wegens instelling van een gewoon rechtsmiddel tegen de rechterlijke uitspraak waarbij de dwangsommen zijn opgelegd, de rechterlijke bevestiging van die uitspraak – dat kan zijn een
bekrachtiging door de appèlrechter of door de rechter in een verzetprocedure, maar ook
de verwerping van een cassatieberoep – eveneens moet worden betekend en wel tezamen met (andermaal) de uitspraak waarbij de dwangsommen zijn opgelegd, willen deze
(andermaal) gaan lopen.”3
Ook in de Belgische rechtsleer wordt dit standpunt verdedigd4.
Het principe dat in het arrest van 12 mei 1997 van het Benelux-Gerechtshof werd
vastgesteld, moet derhalve ook op de huidige zaak toegepast worden. De betekening
van het arrest waarin het cassatieberoep werd verworpen, is noodzakelijk opdat de
schuldenaar met zekerheid zou weten dat de schorsing van de tenuitvoerlegging
opgeheven is en dat derhalve aan alle voorwaarden voor de gedwongen
tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is voldaan.
3 H.J. SNIJDERS, noot onder het arrest van het Benelux Gerechtshof van 12 mei 1997, NJ 1998, nr.
296, 1656. De mening van H.J. S NIJDERS wordt bijgetreden in Burgerlijke rechtsvordering, art. 611a,
Deventer, Kluwer, II.5 – 1307, waarin wordt gesteld: “Het arrest betrof weliswaar een geval waarin
door de veroordeelde hoger beroep werd ingesteld, doch het geldt, zo dunkt mij, evenzeer voor andere gevallen waarin een rechterlijke uitspraak, waarbij dwangsommen zijn opgelegd, wordt bevestigd. In dat verband kan bijv. worden gedacht aan de bekrachtiging in een verzetprocedure of de
verwerping van een cassatieberoep.”
4 E. DIRIX, Beslag, A.P.R., Story-Scientia, Gent-Leuven, 2001, 53; E. DIRIX, “Executieproblemen met
betrekking tot de dwangsom”, in “De dwangsom”, Jura falconis Libri, 1998, Acco, Leuven, 41:
“Buitengewone rechtsmiddelen hebben geen schorsende werking op de uitvoerbare kracht. In strafzaken heeft een cassatieberoep daarentegen een schorsende werking. Wordt de dwangsom opgelegd door de strafrechter, dan kan de dwangsom niet verbeuren wanneer tegen die beslissing cassatieberoep werd ingesteld. De dwangsom kan in dat geval eerst worden verbeurd vanaf de betekening van het cassatiearrest.” De auteur verwijst hierbij naar het vonnis van de Beslagrechter Brugge 10 mei 1994, R.W. 1995-1996, 206 en naar Brussel 25 april 1991, J.T. 1991, 771.
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Eiser werpt terzake op dat verweerder, van wie het cassatieberoep uitging, niet kan
beweren van het resultaat van die procedure onwetend te zijn. Dit standpunt kan niet
worden gevolgd, nu ook in de zaak die aan het Benelux-Gerechtshof werd voorgelegd,
betekening van het arrest noodzakelijk werd geacht ofschoon het de schuldenaar was
die hoger beroep had ingesteld tegen het vonnis waarbij de dwangsom werd
vastgesteld.
Door te oordelen dat de dwangsom ten deze niet kon verbeuren alvorens het
cassatiearrest van 11 april 1995 aan verweerder werd betekend, hebben de appelrechters
een juiste toepassing gemaakt van artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat eisers grief terzake niet kan aangenomen.
3. De overige onder het eerste en tweede middel aangevoerde grieven formuleren geen
zelfstandige kritiek, doch zijn volkomen afgeleid uit de vergeefs aangevoerde
schending van artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek nu zij uitgaan uit
van de veronderstelling als zou de betekening van het cassatiearrest van 11 april 1995
niet vereist zijn, quod non (cfr. supra).
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. C.02.0248.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende :
1. bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 8 december
1992 werd verweerder veroordeeld wegens een stedenbouwkundige overtreding
tot herstel van de plaatsen in de vorige staat op straffe van een dwangsom van
10.000 BEF per dag;
2. het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigde bij arrest van 16 november
1994 bovenvermeld vonnis met dien verstande dat erin werd gespecificeerd dat
de termijn van één jaar binnen dewelke de plaats in zijn oorspronkelijke staat
dient hersteld, ingaat vanaf de datum waarop het arrest kracht van gewijsde zal
hebben;
3. tegen het arrest van het hof van beroep werd cassatieberoep ingesteld, hetgeen door het Hof werd verworpen bij arrest van 11 april 1995;
4. eiser liet op 30 mei 1996 het arrest van het hof van beroep aan verweerder
betekenen;
5. het cassatiearrest van 11 april 1995 werd niet aan verweerder betekend;
IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 147 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 608, 1115 en 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 373 en 439 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest meent het Hof van Beroep te Antwerpen eisers hoger beroep
ongegrond te moeten verklaren en de bestreden beschikking van de eerste rechter te moeten bevestigen, mits de verbetering van de materiële vergissing dat de datum van het beslagexploot in het dispositief van de bestreden beschikking 15 juli 1996 moet zijn, op
grond :
"dat de eerste rechter in de bestreden beschikking, op grond van een oordeelkundige
motivering, die het hof tot de zijne maakt en die hier voor herhaald wordt gehouden, en
die in hoger beroep niet afdoende wordt weerlegd, terecht geoordeeld heeft dat het exploot van betekening bevel dd. 30.05.1996 en het uitvoerend beslag op roerende goederen
dd. 15.07.1996 geen verder gevolg zullen hebben voor wat de dwangsommen betreft; dat
bij deze de materiële vergissing in de vermelding van de datum van het beslagexploot in
het dispositief van de bestreden beschikking, dat 15.07.1996 moet zijn, wordt rechtgezet;
dat, voor zover als nodig en ter aanvulling van de redengeving van de eerste rechter, nog
het volgende kan opgemerkt worden;
dat (eiser) thans niet meer betwist dat geen dwangsommen verschuldigd kunnen zijn
vóór de betekening op 30.05.1996 van het arrest van 16.11.1994 van dit hof en zijn beroep dan ook beperkt tot de dwangsommen die na 30 mei 1996 verbeurd zouden kunnen
worden;
dat artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de dwangsom
niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld;
dat deze voorwaarde dient begrepen tegen de achtergrond van de regel dat een dwangsom
slechts verschuldigd kan worden indien de uitspraak, waarin de hoofdveroordeling waaraan zij is verbonden, uitvoerbaar is; dat de vereiste betekening er mede toe strekt aan de
veroordeelde ter kennis te brengen dat de schuldeiser van oordeel is dat aan de vereisten
voor een gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is voldaan en hij er uitvoering van verlangt; dat wanneer de dwangsom wordt opgelegd bij een uitspraak waartegen een rechtsmiddel wordt aangewend dat schorsende werking heeft, de dwangsom dan
ook slechts verschuldigd kan zijn na de betekening van de beslissing waarbij over dit
rechtsmiddel uitspraak werd gedaan, samen met de bestreden beslissing (vgl. ... Benelux
Gerechtshof 12.05.1997, R.W. 1997-98,71); dat het cassatieberoep in strafzaken schorsende werking heeft; dat wanneer de dwangsom werd opgelegd door de strafrechter, zoals in
casu, de dwangsom niet kan verbeuren wanneer tegen die beslissing cassatieberoep werd
ingesteld;
dat slechts door de uitspraak over de voorziening in cassatie de schorsende werking van
het rechtsmiddel eindigt; dat in dat geval de dwangsom dan ook eerst kan worden verbeurd vanaf de betekening van het cassatiearrest waarbij de voorziening wordt verworpen;
dat de dwangsom in casu bijgevolg niet kon verbeuren voordat het arrest dd. 11.04.1995
van het Hof van Cassatie aan (verweerder) werd betekend; dat (eiser) niet aantoont dat
dergelijke betekening plaatsvond zodat de door (eiser) bij het bestreden bevel en beslag
opgevorderde dwangsom niet verschuldigd zijn".
De oordeelkundige motivering van de eerste rechter, die het bestreden arrest tot de zijne
maakt, luidde als volgt :
"Bij arrest van 20.11.1997 van het Hof van Beroep te Antwerpen in verband met het
verzoek tot interpretatie van het arrest van 16.11.1994 werd de vordering als ongegrond
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afgewezen. Zij stelde dat in haar eerste arrest zij het vonnis van de eerste rechter bevestigde waarin de afbraak bevolen werd van de wederrechtelijke constructie die dienst doet als
burelen. In de 'vorige staat' zowel als in de 'oorspronkelijke staat' in die zin moet geïnterpreteerd worden en er derhalve geen verdere uitlegging nodig is.
(Eiser) liet het arrest van 16.11.1994 van het Hof van Beroep te Antwerpen na afwijzing van het cassatieberoep op 11.04.1995 op 30.05.1996 betekenen met bevel tot betaling
in opeising van de dwangsom van 10.000 BEF per dag vertraging vanaf 3 december 1995,
zijnde één jaar na het in kracht van gewijsde treden van het arrest.
In strafzaken - zoals hier ten gronde liggen van de discussie - heeft een cassatieberoep
een schorsende werking. Wordt de dwangsom opgelegd door de strafrechter, dan kan de
dwangsom niet verbeuren wanneer tegen die beslissing cassatieberoep werd ingesteld. De
dwangsom kan in dat geval eerst worden verbeurd vanaf de betekening van het cassatiearrest (Brussel 25.04.1991, J.T. 1991, 771; Beslagr. Brugge 10.05.1994, R.W. 1995-1996,
206).
Dit volgt uit het principe van artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek
dat de verbeuring van de dwangsom enkel mogelijk is na de betekening van de uitspraak
die de dwangsom oplegde of de bevestiging ervan door een hoger rechtscollege. Uit de
voorliggende stukken blijkt dat het arrest van 16 november 1994 van het Hof van Beroep
te Antwerpen op 30 mei 1996 betekend werd. Het arrest van het Hof van Cassatie dd.
11.04.1995 werd blijkbaar niet betekend, zodat er geen verbeuring is van de dwangsom.
De vorderingen van (verweerder) zijn gegrond voor wat betreft de verbeuring van de
dwangsom. Wat de schadevergoeding betreft, blijkt niet dat de uitvoeringsprocedure tergend en/of roekeloos of schadeverwekkend was. Zo ook is de tegeneis ongegrond, nu
blijkt dat (eiser) nagelaten heeft het cassatiearrest te laten betekenen om de dwangsom te
laten verbeuren en (verweerder) de hem ter beschikking staande rechtsmiddelen mocht
aanwenden. Wat de gevorderde dwangsommen door eiser betreft is er geen enkele reden
om deze toe te kennen omdat het uitvoerend beslag geen grond heeft enkel voor wat de
dwangsommen betreft, doch wel voor de kosten. De betekening met bevel van het arrest
van 16.11.1994 was een nuttige maatregel om (verweerder) aan te sporen zich te houden
aan de hem opgelegde veroordeling".
Grieven
Luidens artikel 1385bis, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom,
dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn.
Artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat de dwangsom niet kan
worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
Deze betekening heeft tot doel de schuldenaar op formele wijze op de hoogte te brengen van de wil van de schuldeiser om de beslissing te zien uitgevoerd worden, met dien
verstande dat de dwangsom zal verbeuren indien de schuldenaar hieraan niet vrijwillig
voldoet.
Indien de betekening, waarvan sprake in artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, derhalve noodzakelijkerwijze een akte betreft die vatbaar is voor gedwongen
tenuitvoerlegging, vermits enkel in die hypothese de uitvoering van de hoofdveroordeling,
waaraan de dwangsom verbonden is, kan worden afgedwongen, worden door deze wetsbepaling evenwel aan de schuldeiser geen andere vereisten opgelegd dan de betekening
van de beslissing waarbij de dwangsom werd vastgesteld.
Uit deze wetsbepaling kan inzonderheid niet worden opgemaakt dat benevens de uitspraak, waarbij de dwangsom wordt opgelegd, de partij, die de veroordeling tot een
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dwangsom heeft bekomen, ook gehouden zou zijn tot de gelijktijdige betekening van de
beslissing van verwerping van het cassatieberoep dat ingesteld werd tegen deze beslissing.
De op dat rechtsmiddel gewezen beslissing brengt immers geen enkele wijziging aan de
beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd.
Blijkens de artikelen 147 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 en 608
van het Gerechtelijk Wetboek treedt het Hof van Cassatie immers niet in de beoordeling
van de zaken zelf en neemt het enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor
het hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, zonder dat het enige veroordeling kan uitspreken.
Zulks geldt evenzeer ten aanzien van de beslissing die wordt gewezen in strafzaken, alwaar in de regel de beslissing slechts uitvoerbare kracht verwerft op het ogenblik waarop
deze beslissing in kracht van gewijsde is getreden, dit wil zeggen op het ogenblik waarop
zij door geen enkel gewoon rechtsmiddel, te weten verzet, hoger beroep of cassatieberoep,
nog kan worden aangevochten dan wel op het ogenblik waarop het tegen de beslissing
aangewende rechtsmiddel als ongegrond wordt afgewezen.
Geen enkele wetsbepaling voorziet weliswaar in de betekening van het arrest van verwerping van het cassatieberoep, zoals a contrario kan worden opgemaakt uit artikel 1115
van het Gerechtelijk Wetboek dat uitsluitend voorziet in de betekening van het cassatiearrest van vernietiging, evenals uit artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij
uitsluitend wordt bepaald dat de tenuitvoerlegging van de beslissing, waartegen dit cassatieberoep werd ingesteld, zal geschorst zijn zolang er geen uitspraak over dit rechtsmiddel
werd gedaan en uit artikel 439 van het Wetboek van Strafvordering, waarbij enkel wordt
voorzien in een mededeling van het arrest van verwerping aan de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie.
In zoverre het Hof van Beroep te Antwerpen bij het bestreden arrest en met overname
van de overwegingen van de eerste rechter oordeelt dat de dwangsom eerst kan worden
verbeurd vanaf de betekening van het cassatiearrest, waarbij de voorziening, ingesteld in
strafzaken, tegen het arrest waarbij door de strafrechter een dwangsom werd verbonden
aan de door hem opgelegde herstelmaatregel, wordt verworpen, arrest dat zelf blijkens de
vaststellingen van het bestreden arrest door eiser aan verweerder werd betekend nadat dit
cassatieberoep werd verworpen en derhalve nadat het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen in kracht van gewijsde was getreden en uitvoerbare kracht had verworven,
voegt het hof van beroep voor het verbeuren van de dwangsom aan de wet een voorwaarde toe die deze niet bevat en schendt het derhalve artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek. Bovendien schendt het aldus ook de artikelen 147 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 en 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit
volgt dat het Hof van Cassatie geen bevoegdheid bezit om in de feiten zelf te treden en
derhalve om een uitgesproken veroordeling te wijzigen, artikel 1115 van het Gerechtelijk
Wetboek, waaruit volgt dat enkel de arresten van vernietiging moeten worden betekend,
artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, waaruit volgt dat het verkrijgen van uitvoerbare kracht van een strafrechtelijke beslissing, gewezen in graad van hoger beroep,
uitsluitend afhangt hetzij van het verstrijken van de termijn tot het instellen van een cassatieberoep zonder dat dit rechtsmiddel wordt ingesteld, hetzij van het wijzen van een beslissing waarbij dit cassatieberoep ongegrond wordt verklaard, evenals artikel 439 van het
Wetboek van Strafvordering, waaruit volgt dat arresten van verwerping enkel aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie moeten worden meegedeeld.
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet, de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij ze is
vastgesteld;
Overwegende dat, zoals blijkt uit het arrest in de zaak A 96/1 van het Benelux
Gerechtshof van 12 mei 1997, de dwangsom niet wordt verbeurd gedurende de
tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst;
Overwegende dat, mede in verband met het belang dat beide partijen er bij
hebben dat ter zake zo min mogelijk onzekerheden bestaan en nadere geschillen
zoveel mogelijk worden voorkomen, uit een en ander volgt dat de betekening
mede ertoe strekt de veroordeelde te doen blijken dat naar het oordeel van de
schuldeiser aan de eisen voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is voldaan;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, de tenuitvoerlegging van een arrest van het hof van beroep geschorst is
indien er een cassatieberoep is ingesteld;
Dat hieruit volgt dat, in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld tegen
een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom
slechts kan worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt;
Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat de dwangsom niet kon
worden verbeurd alvorens het arrest van het Hof van Cassatie van 11 april 1995
aan verweerder werd betekend, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende voor het overige dat het middel afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
28 maart 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 Verbist.

Nr. 216
1° KAMER - 28 maart 2003

1º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTELMAATREGELEN - TERMIJN - AANVANG.
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2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - DWANGSOM TERMIJN - AANVANG.
1º en 2° Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij
de dwangsom is bepaald1. (Art. 1385bis, derde en vierde lid Ger.W.; art. 1, derde en
vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
(M. T. VLAAMS GEWEST – GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR PROVINCIE LIMBURG)

ARREST

(A.R. C.02.0288.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het verzoekschrift en het bestreden arrest blijkt het volgende :
1. bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 24 oktober 1995
werd eiser veroordeeld tot herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand
door afbraak van het fitnesscentrum met uitbreiding staande op het perceel te
Bilzen binnen een termijn van één jaar;
2. het Hof van Beroep van Antwerpen bevestigde bij arrest van 28 maart 1996
bovenvermeld vonnis en veroordeelde eiser tot betaling van een dwangsom van
5.000 BEF "per dag bij niet-uitvoering van het arrest binnen één jaar na het in
kracht van gewijsde gaan van huidig arrest";
3. tegen het arrest van het hof van beroep werd cassatieberoep ingesteld, hetgeen door het Hof werd verworpen bij arrest van 8 oktober 1996;
4. op 16 maart 1998 werden het vonnis en het arrest van het hof van beroep
aan eiser betekend, met bevel de dwangsom "vanaf heden" te betalen;
5. op 10 juni 1998 werd het beslag gelegd voor de verbeurde dwangsom van
87 x 5.000 BEF, dit is voor de periode van 16 maart 1998 tot 10 juni 1998;
6. eiser kwam tegen dit beslag in verzet voor de Beslagrechter te Tongeren;
7. deze oordeelde bij tussenvonnis van 24 juni 1999 dat de dwangsom verbeurd was vanaf de betekening van het arrest van 28 maart 1996, zijnde op 16
maart 1998;
8. tegen deze beschikking werd door eiser hoger beroep ingesteld;
1 Zie Cass., 28 maart 2003, A.R. nr. C.99.0446.N, met concl. adv.-gen. m.o. D. T HIJS; Benelux Hof,
25 juni 2002, twee arresten, met concl. eerste adv.-gen. J. DU JARDIN, NJW, nr. 21, 19 feb. 2003, 197.
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IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis, derde en vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek (de artikelen 1.3 en
1.4 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 24 juni 1999
van de eerste rechter ongegrond en bevestigt deze beschikking en verklaart het hoger beroep van verweerder tegen het eindvonnis van de eerste rechter van 4 november 1999 gegrond en wijst de oorspronkelijke vordering van eiser af, en veroordeelt eiser tot betaling
van de gerechtskosten, op volgende gronden :
"(...)
1. (...) dat de eerste rechter volledig ten onrechte in de tussenbeschikking van 24 juni
1999 heeft gesteld 'dat de uitvoering in beginsel bestaat uit de mogelijkheid om ofwel een
dwangsom te laten verbeuren lastens de partij die veroordeeld wordt om iets te doen, ofwel persoonlijk op te treden ingevolge machtiging door de rechtbank';
Dat de eerste rechter daarbij een interpretatie heeft gegeven aan het correctioneel arrest
van 28 maart 1996 van dit hof dat er mede onverenigbaar is en waartoe hij niet bevoegd
is, nu de interpretatie, zo die nodig zou zijn, quod non, aan de grondrechter toekomt;
(...) dat immers voormeld arrest uitdrukkelijk bij eenparigheid het bestreden vonnis van
24 oktober 1995 heeft bevestigd waarbij (eiser) en wijlen zijn echtgenote 'in solidum veroordeeld werden tot het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand door afbraak
van het fitnesscentrum met uitbreiding staande op het perceel te Bilzen ... binnen een termijn van één jaar';
Dat het hof bovendien besliste 'dat de machtiging voorzien in artikel 65, par. 2 van de
wet van 29 maart 1962 wordt verleend, niet aan de burgerlijke partijen (te weten de Stad
Bilzen en de heer A.S., gemachtigde ambtenaar etc.), maar aan de gemachtigde ambtenaar
en het College van Burgemeester en Schepenen';
Dat het hof bovendien ook nog besliste 'dat aan beklaagden (te weten (eiser) en wijlen
zijn echtgenote) solidair een dwangsom wordt opgelegd van 5.000 BEF per dag bij niet
uitvoering van het arrest binnen één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest';
(...) dat de eerste rechter diensvolgens totaal ten onrechte heeft gesteld dat 'de rechter
ten gronde in casu aan huidige verweerder (versta het Vlaamse Gewest) de vrije keuze liet
om, indien de werken van herstel binnen de opgelegde termijn niet werden uitgevoerd,
hetzij zelf in te staan voor de uitvoering ervan mits invordering van de daaraan verbonden
kosten op (eiser), hetzij aanspraak te maken op de dwangsom';
(...) dat de verplichting om de stedenbouwovertreding ongedaan te maken op de overtreder rust en op het onroerend weegt (wie er ook de eigenaar van mag zijn) en het de veroordeelde-overtreder behoort om deze te doen ophouden, reden waarom de hoven en
rechtbanken aan de bouwovertreders meestal een bepaalde termijn geven om daar vrijwillig toe over te gaan;
Dat zoals hoger gesteld, het hof aan (eiser) een termijn van één jaar gaf vanaf het in
kracht van gewijsde gaan van het arrest;
Dat dit het geval was op 8 oktober 1996 toen bij arrest van het Hof van Cassatie de
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voorziening van (eiser) en zijn echtgenote werd verworpen;
Dat thans, 4 jaar later, (eiser) daar nog steeds niet toe overgegaan is;
Dat die verplichting niet op het Vlaamse Gewest als openbare overheid rust en het feit
dat het vonnis en het arrest de gemachtigde ambtenaar machtigen om tot gedwongen uitvoering van het vonnis of het arrest te laten overgaan, niet betekent dat zij daartoe de
plicht hebben;
Dat een dergelijke interpretatie in strijd is, niet alleen met de letterlijke bewoordingen
van het vonnis en het arrest, maar bovendien met het bepaalde van de stedenbouwwet en
de desbetreffende decreten;
(...) dat het derhalve volstaat vast te stellen dat (eiser) - nog steeds - geen gevolg heeft
gegeven aan het arrest waarbij hij verplicht werd zijn illegaal opgericht fitnesscentrum af
te breken;
(...)
3. (...) dat (eiser) stelt dat de termijn van één jaar niet verstreken was op 16 maart 1998
toen hem het bevel werd betekend;
(...) dat hoger reeds werd gesteld dat het arrest van dit hof van 28 maart 1996 kracht
van gewijsde heeft gekregen op 8 oktober 1996 door het enkel feite dat de voorziening in
cassatie bij arrest van die datum verworpen werd;
Dat immers door de verwerping van de voorziening het arrest van het hof definitief
werd;
(...)
Dat zoals gesteld, dit arrest definitief werd op 8 oktober 1996 zodat de termijn om tot
herstel over te gaan verliep op 8 oktober 1997;
(...) dat het Vlaamse Gewest dienvolgens terecht het verstrijken van die periode heeft
afgewacht, in de -ijdele- hoop dat (eiser) uiteindelijk gevolg zou geven aan de hem opgelegde verplichting;
Dat het Vlaamse Gewest in januari 1998 vaststelde dat (eiser) niet tot afbraak was overgegaan;
Dat het nadien, meer bepaaldelijk op 16 maart 1998, tot betekening liet overgaan van
zowel het correctioneel vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren van 24
oktober 1995 als het arrest van dit hof van 28 maart 1996;
Dat het aldus de bepalingen van artikel 1385bis Ger. W. strikt en nauwkeurig heeft nageleefd;
Dat in die akte uitdrukkelijk werd verwezen naar de dwangsom waarvan werd gesteld
dat die "vanaf heden" verschuldigd was;
(...) dat (eiser) dienvolgens volledig rechtsgeldig op de hoogte werd gebracht door de
akte van 16 maart 1998 van het beginnen verbeuren van de dwangsom van 5.000 BEF per
dag;
(...)".
Grieven
Luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan de dwangsom niet
worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.
De vereiste van betekening heeft tot doel, enerzijds, de veroordeling ter kennis te brengen van de schuldenaar en, anderzijds, ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de
schuldeiser nakoming verlangt van de rechterlijke uitspraak.
Krachtens het vierde lid van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de rech-
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ter bepalen dat de veroordeelde de dwangsom pas na verloop van een zekere termijn zal
kunnen verbeuren.
Deze termijn begint pas te lopen vanaf het ogenblik van de betekening van de beslissing die de dwangsom oplegt, zelfs indien die beslissing bepaalt dat deze termijn begint te
lopen vanaf het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing.
Het arrest dat, inzake stedenbouw, bepaalt dat de afbraak van de woning dient te gebeuren binnen een termijn van één jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het arrest,
en dat een dwangsom verschuldigd is bij gebrek aan uitvoering van het arrest binnen een
termijn van één jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, bij gebrek aan
afbraak binnen deze termijn een dwangsom verschuldigd is, maakt gebruik van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek.
De aldus bepaalde dwangsom kan derhalve pas verbeuren vanaf het ogenblik van het
verstrijken van de termijn van één jaar vanaf de betekening van de beslissing waarbij de
dwangsom werd opgelegd.
Eiser liet in "beroepsbesluiten houdende incidenteel beroep" gelden dat de termijn van
één jaar waarbinnen hij tot herstel moest overgaan nog niet verstreken was op het ogenblik dat het bevel tot betaling werd betekend op 16 maart 1998, zodat geen dwangsom
verschuldigd was voor de periode waarvoor verweerder de betaling van de dwangsom
vorderde. Eiser stelde dat de dwangsom slechts kon worden verbeurd vanaf het ogenblik
dat de termijn van één jaar die werd gegeven voor uitvoering van de hoofdveroordeling
was verstreken te rekenen vanaf de datum van de betekening van de beslissing waarbij de
dwangsom werd opgelegd.
In het bestreden arrest wordt vastgesteld dat het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 28 maart 1996 het correctioneel vonnis van 24 oktober 1995, waarin eiser
veroordeeld werd tot het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand binnen een
termijn van één jaar, bevestigde, en dat in het arrest van 28 maart 1996 werd beslist dat
een dwangsom wordt opgelegd van 5.000 BEF per dag bij niet uitvoering van het arrest
binnen één jaar na het in kracht van gewijsde gaan van het arrest.
Uit het bestreden arrest blijkt bovendien dat het arrest van 28 maart 1996 in kracht van
gewijsde ging op 8 oktober 1996, ingevolge de verwerping van de cassatievoorziening bij
arrest van het Hof op 8 oktober 1996, en dat het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 28 maart 1996 (samen met het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Tongeren van 24 oktober 1995) pas betekend werd aan eiser op 16 maart 1998.
Aangezien op het ogenblik van het in kracht van gewijsde gaan van het arrest dd. 28
maart 1996 dit arrest nog niet aan eiser werd betekend en eiser derhalve nog niet in kennis
werd gesteld van het feit dat verweerder nakoming verlangde van dit arrest, begon de termijn van één jaar voor afbraak, waarna een dwangsom zou verschuldigd zijn, nog niet te
lopen op het ogenblik van het in kracht van gewijsde gaan. Pas vanaf de datum van betekening, 16 maart 1998, was eiser op de hoogte van het feit dat verweerder de uitvoering
van het arrest wenste en kon de termijn van één jaar beginnen lopen. De dwangsom zou
pas kunnen beginnen verbeuren na verloop van deze termijn van één jaar, met name vanaf
16 maart 1999, indien op dat ogenblik nog niet tot afbraak was overgegaan.
Uit het tussenarrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 maart 2001, het tussenvonnis van de beslagrechter te Tongeren van 25 februari 1999 en de akte van verzet tegen verkoop met dagvaarding voor de beslagrechter dd. 18 juni 1998 blijkt dat door eiser
en wijlen zijn echtgenote verzet werd aangetekend tegen het bevel tot betalen van 16
maart 1998 en het uitvoerend beslag dat werd gelegd op 10 juni 1998 voor de kosten van
de expedities, de kosten van de betekening-bevel, de hoofdsom van 435.000 BEF zijnde
de dwangsom van 5.000 BEF per dag berekend vanaf 16 maart 1998 tot en met 10 juni
1998, de kosten etc.
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Het verzet van eiser en wijlen zijn echtgenote betrof derhalve een beslag m.b.t. de
dwangsom van 16 maart 1998 tot en met 10 juni 1998, d.i. de dwangsom die betrekking
heeft op een periode voordat één jaar verstreken was sinds de betekening van de beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd.
Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de termijn van één jaar voor uitvoering van het arrest van 28 maart 1996 begint te lopen op het ogenblik van het in kracht van gewijsde
gaan van dit arrest op 8 oktober 1996 en dat derhalve vanaf de datum van betekening van
het arrest van 28 maart 1996, op 16 maart 1998, de dwangsom kon worden verbeurd, en
oordeelt dat verweerder de bepalingen van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
strikt heeft nageleefd en derhalve terecht betaling vordert van de dwangsom voor de periode van 16 maart 1998 tot 10 juni 1998, schendt artikel 1385bis, derde en vierde lid van
het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek stemt overeen met artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.
Die wetsbepaling is in België in werking getreden op 1 maart 1980, samen met de Benelux-Overeenkomst houdende Eenvormige wet betreffende de dwangsom en de genoemde eenvormige wet, vervat in de bijlage van deze overeenkomst, ondertekend te 's-Gravenhage op 26 november 1973 en goedgekeurd bij de wet van 31 januari 1980.
De rechtsregel die zowel in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek als in artikel
1 van de Eenvormige wet besloten is, is een rechtsregel die gemeen is aan België, Luxemburg en Nederland in de zin van artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het
statuut van het Benelux-Gerechtshof.
Indien het Hof oordeelt dat voor de beoordeling van de gegrondheid van het tweede
middel tot cassatie een uitlegging vereist is van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet
betreffende de dwangsom, zal het Hof van Cassatie aan het Benelux-Gerechtshof volgende prejudiciële vragen nopens deze uitlegging moeten stellen :
1. Is de termijn door de dwangsomrechter aan een veroordeelde verleend om de hoofdveroordeling uit te voeren, een termijn in de zin van artikel 1, lid 4 van de eenvormige
wet?
2. Moet artikel 1 van de Eenvormige wet betreffende de dwangsom aldus worden uitgelegd dat wanneer de dwangsomrechter heeft bepaald dat de veroordeelde pas na een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren en de betekening van de uitspraak waarbij
de dwangsom is vastgesteld, gebeurt na het verstrijken van de termijn, die termijn slechts
kan ingaan vanaf de betekening van de uitspraak ?

V. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 1, lid 3 van de Eenvormige Wet, de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij ze is
vastgesteld;
Dat, luidens het vierde lid van dit artikel, dat overeenstemt met artikel 1, lid
vier van de Eenvormige Wet, de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na
verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren;
Overwegende dat de termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling, en de termijn gedurende die volgens de beslissing van de
rechter de dwangsom niet is verbeurd, van verschillende juridische aard en strekking zijn; dat immers de eerst vermelde termijn bedoeld is om aan de schulde-
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naar de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen;
Dat de termijn als bedoeld in artikel, lid 4 van de Eenvormige Wet, ertoe strekt
de schuldenaar nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat
de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft;
Dat, zoals blijkt uit het arrest in de zaak A 2000/3 van 25 juni 2002 van het
Benelux Gerechtshof, "de betekening tot doel heeft ter kennis van de schuldenaar
te brengen dat de schuldeiser nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt en
dat de schuldenaar mitsdien ook ervan op de hoogte gesteld moet worden dat de
dwangsomrechter hem nog een bepaalde termijn heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt verbeurd" en daaruit volgt
"dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Eenvormige Wet pas ingaat
op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald";
Overwegende dat hieruit volgt dat wanneer de dwangsomrechter een termijn
bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, deze termijn
wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog enige tijd
te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte
van de dwangsom tot gevolg heeft; dat deze termijn wat de dwangsom betreft,
dient beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde
lid van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat op 16 maart 1998 werd overgegaan tot de betekening van het vonnis van 24 oktober 1995 en van het arrest van
28 maart 1996 met bevel waarbij uitdrukkelijk werd verwezen naar de dwangsom waarvan werd vastgesteld dat die "vanaf heden" verschuldigd was en dat op
10 juni 1998 beslag werd gelegd voor de verbeurde dwangsom van 87 x 5.000
BEF, dit is voor de periode van 16 maart 1998 tot 10 juni 1998; dat hij vervolgens oordeelt dat verweerder dienvolgens correct heeft gehandeld;
Dat de appèlrechter aldus oordeelt dat de dwangsom kan worden verbeurd
vooraleer de termijn van één jaar, die was toegekend om aan de veroordeling te
voldoen voordat de dwangsom wordt verbeurd, is verstreken sinds de betekening
van de beslissing waarbij de dwangsom werd opgelegd;
Dat hij door aldus te beslissen artikel 1385bis schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
28 maart 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 217
3° KAMER - 31 maart 2003

VORDERING IN RECHTE - DOOR VERWEERDER INGESTELDE
TEGENVORDERING - ARTIKEL 807 GER.W. NIET TOEPASSELIJK.
De bepaling van art. 807 Ger.W. luidens welke een vordering die aanhangig is kan
uitgebreid worden indien de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op
een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, is niet van toepassing op de door
verweerder ingestelde tegenvordering1. (Art. 807, Ger.W.)
(MEIR 31/33 N.V. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.02.0070.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 oktober 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois 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
- de artikelen 6, 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810, 1042 en 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen, dat de rechter verbiedt een betwisting op te werpen die vreemd is aan de openbare orde en die door
partijen werd uitgesloten;
- het algemeen rechtsbeginsel, dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissing
1 Cass., 30 maart 1979, A.C. 1978-1979, p. 900.
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In het bestreden arrest verklaart het arbeidshof de vordering van eiseres, ertoe strekkende verweerder te veroordelen tot betaling van 1.837.001 BEF, meer intresten, slechts deels
gegrond en veroordeelt verweerder tot betaling van 1.319.399 BEF aan eiseres.
Het arbeidshof wijst de vordering van eiseres, in zoverre zij ertoe strekte verweerder te
veroordelen tot terugbetaling van ten onrechte betaalde sociale zekerheidsbijdragen ten
belope van 517.592 BEF, meer de wettelijke en gerechtelijke intresten vanaf 14 september
1990, als ongegrond af en steunt deze beslissing op volgende gronden :
"met betrekking tot het bedrag van 517.592 BEF :
Volgens de gevestigde rechtspraak is de tegenvordering ontvankelijk wanneer ze een
verweer vormt tegen de hoofdvordering en berust op een feit of handeling in de dagvaarding aangehaald (Die Keure, 2000-2001, Gerechtelijk Wetboek, artikel 807 en de aldaar
aangehaalde rechtspraak, 417 tot en met 425).
Ter zake blijkt (...) uit het rekeninguittreksel van (verweerder) van 31 augustus 1990
(dat) dit bedrag bijdragen betreft voor het 4e kwartaal 1988 dat betaald werd door (eiseres) op 19 september 1990.
De oorspronkelijke vordering van (verweerder) betreft de sociale zekerheidsbijdragen
voor het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal 1990. De tegenvordering tot
terugbetaling van kwestieus bedrag kan bijgevolg niet als verweer op de hoofdvordering
beschouwd worden. Bovendien bewijst (eiseres) niet dat zij in het vierde kwartaal 1988
enige terugbetaling heeft gedaan van onkosten, of vergoedingen heeft uitgekeerd aan haar
personeel wegens gemaakte onkosten zodat (eiseres) niet aantoont dat dit bedrag begrepen
is in het voorwerp van het geschil, namelijk de terugbetaling van onverschuldigde bijdragen op betalingen aan de werknemers die onkostenvergoedingen zijn.
De tegenvordering met betrekking tot dit bedrag is bijgevolg ongegrond" (arrest, p. 2,
in medio).
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de
zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene
en als regel geldende beschikking.
De rechter die zijn oordeel laat steunen op de rechtspraak zonder te zeggen waarom hij
zich aansluit, geeft aan de rechtspraak een algemene en als regel geldende draagwijdte en
schendt derhalve artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.
1.2 Het arbeidshof wijst in het bestreden arrest de door eiseres ingestelde tegenvordering af om reden dat deze niet als verweer op de hoofdvordering kan worden beschouwd
en het gevorderde bedrag niet in het voorwerp van het geschil is begrepen, terwijl de tegenvordering "volgens de gevestigde rechtspraak" ontvankelijk is wanneer ze een verweer
vormt tegen de hoofdvordering en berust op een feit of handeling in de dagvaarding aangehaald.
1.3. Er dient derhalve te worden besloten dat het arbeidshof, door te beslissen dat een
tegenvordering "volgens de gevestigde rechtspraak" slechts ontvankelijk is wanneer ze
een verweer vormt tegen de hoofdvordering en berust op een feit of handeling in de dagvaarding aangehaald, en de door eiseres ingestelde tegenvordering af te wijzen om reden
dat ze niet aan deze voorwaarden voldoet, zonder opgave van de redenen waarom het zich
bij "de gevestigde rechtspraak" aansluit, aan deze rechtspraak een algemene en als reden
geldende draagwijdte verleent en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek miskent.
2. Tweede onderdeel
2.1. Luidens artikel 12 van het Gerechtelijk Wetboek is een vordering een inleidende
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vordering of een tussenvordering. De inleidende vordering opent het geding.
Een tussenvordering is, overeenkomstig artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek, iedere
vordering die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de
oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
Artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een tegenvordering een tussenvordering is die de verweerder instelt om tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken.
Tussen partijen in het geding worden de tussenvorderingen, overeenkomstig artikel 809
van het Gerechtelijk Wetboek, ingesteld bij conclusies die ter griffie worden neergelegd
en aan de overige partijen overgelegd zoals bepaald in de artikelen 742 tot 746 van dit
wetboek.
Indien de tegenvordering de berechting van de hoofdvordering te zeer zou kunnen vertragen, worden de twee vorderingen krachtens artikel 810 van het Gerechtelijk Wetboek
afzonderlijk berecht.
2.2. Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat een vordering die voor de
rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd,
zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Overeenkomstig artikel 808 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de partijen in elke
stand van het geding, zelfs bij verstek, de intresten, rentetermijnen, huurgelden en elk toebehoren, sedert de instelling van de vordering verschuldigd of vervallen, vorderen en zelfs
de later bewezen verhogingen of schadevergoedingen, onverminderd de geldsommen bij
schuldvergelijking verschuldigd.
Ingevolge artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de artikelen 807 tot 810 van
dit wetboek ook van toepassing op de rechtspleging in hoger beroep.
2.3. Uit de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep kunnen worden ingesteld wanneer zij beantwoorden aan de voorwaarden die in die wetsbepalingen gesteld zijn voor de ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, dit is berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, ofwel wanneer zij een verweer tegen de hoofdvordering uitmaken of
strekken tot compensatie.
De artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek zijn evenwel niet van toepassing
op de door de verweerder in eerste aanleg ingestelde tegenvordering.
De regel, neergelegd in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals deze van artikel 808 van dit wetboek, hebben immers tot doel de rechten van de verdediging te vrijwaren en te voorkomen dat de verweerder, die in de inleidende dagvaarding kennis heeft
gekregen van de feiten of akten welke tot grondslag dienen van de eis, zou worden verrast
door het aanvoeren in conclusies van nieuwe feiten of akten welke geen verband houden
met die welke in de oorspronkelijke dagvaarding werden vermeld.
Zowel uit de tekst als uit de strekking van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
blijkt derhalve dat het toepassingsgebied ervan beperkt is tot de tussenvorderingen welke
door de oorspronkelijke eiser ingesteld worden en tot uitbreiding of wijziging van de door
hem ingestelde vordering strekken.
De door de verweerder ingestelde tussenvordering wordt daarentegen beheerst door artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek, dat enkel eist dat zij wordt ingesteld bij conclusie, die ter griffie wordt neergelegd en aan de overige partijen overgelegd zoals bepaald in
de artikelen 742 tot 746 van het Gerechtelijk Wetboek.
De tegenvordering is aldus onafhankelijk van de inleidende vordering, zodat voor de
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ontvankelijkheid en/of gegrondheid van de tegenvordering niet is vereist dat deze zou
steunen op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd of een verweer tegen de hoofdvordering zou uitmaken.
Het verweer op de hoofdvordering en de tegenvordering zijn integendeel duidelijk van
elkaar te onderscheiden.
Het door de verweerder gevoerde verweer strekt er immers toe de door de eiser ingestelde hoofdvordering te horen afwijzen, terwijl de tegenvordering, zoals bepaald in artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek, ertoe strekt tegen de eiser een veroordeling te doen
uitspreken.
2.4. De arbeidsrechtbank neemt, op grond van artikel 563 van het Gerechtelijk Wetboek kennis van de tegenvorderingen die, ongeacht hun bedrag, onder hun volstrekte bevoegdheid vallen of die ontstaan hetzij uit de overeenkomst, hetzij uit het feit dat ten
grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering, alsmede van tegenvorderingen gegrond
op het tergend of roekeloos karakter van een vordering.
Uit deze wetsbepaling volgt geenszins dat een tegenvordering voor de arbeidsrechtbank
slechts zou kunnen ingesteld worden indien zij een verweer op de hoofdvordering uitmaakt, begrepen is in het voorwerp van het geschil, dan wel ontstaat uit de overeenkomst
of het feit dat ten grondslag ligt aan de oorspronkelijke vordering.
Een tegenvordering kan integendeel voor de arbeidsrechtbank worden ingesteld, zelf
indien deze niet berust op het feit of de overeenkomst die aan de oorspronkelijke vordering ten grondslag ligt, voor zover deze tegenvordering onder de volstrekte bevoegdheid
van de arbeidsrechtbank valt of gegrond is op het tergend of roekeloos karakter van een
vordering.
2.5. In onderhavige zaak dagvaardde verweerder eiseres op 10 juli 1992 voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen teneinde haar te horen veroordelen tot betaling van
1.184.108 BEF verschuldigd uit hoofde van sociale zekerheidsbijdragen, vermeerderingen
van bijdragen en intresten betreffende het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde
kwartaal 1990.
Bij conclusie, neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen op 10 september 1993, zoals door het Arbeidshof te Antwerpen in zijn arrest van 19 november
1999 vastgesteld (p. 3, 1.2), stelde eiseres een tegenvordering in, ertoe strekkende verweerder te veroordelen om haar het bedrag van 517.592 BEF terug te betalen, te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten tot op de dag van algehele betaling.
Eiseres steunde haar tegenvordering op volgende motieven :
"Concluante heeft in verband met deze problematiek (dit wil zeggen de problematiek
omtrent het al dan niet verschuldigd zijn door eiseres van sociale bijdragen op vergoedingen die zij aan haar werknemers uitkeerde als terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever) op 12 september 1990 reeds een eerste bedrag voldaan van 517.592 BEF, betrekking hebbend op het vierde kwartaal van 1988 (zie stuk 1). Door onderhavige conclusie
stelt zij hiervoor de tegeneis in, zulks onder voorbehoud van uitbreiding en andere precisering in de loop van (het) geding" (conclusie, p. 1, in fine).
Deze tegenvordering werd door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen in het vonnis van
18 april 1995 ontvankelijk en gegrond verklaard.
2.6. Het arbeidshof wees deze tegenvordering in het bestreden arrest af om reden dat :
- de tegenvordering, ingevolge de gevestigde rechtspraak, ontvankelijk is wanneer ze
een verweer vormt tegen de hoofdvordering en berust op een feit of handeling in de dagvaarding aangehaald,
- uit het rekeninguittreksel van verweerder van 31 augustus 1990 blijkt dat het bedrag
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van 517.592 BEF bijdragen betreft voor het vierde kwartaal 1988 dat betaald werd door
eiseres op 19 september 1990 en de oorspronkelijke vordering van verweerder socialezekerheidsbijdragen voor het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal 1990 betreft,
zodat de tegenvordering niet als een verweer op de hoofdvordering kan worden beschouwd en niet wordt aangetoond dat het bedrag van 517.592 BEF is begrepen in het
voorwerp van het geschil, namelijk de terugbetaling van onverschuldigde bijdragen op betalingen aan de werknemers die onkostenvergoedingen zijn.
Zoals hiervoren uiteengezet, blijkt weliswaar uit geen enkele wetsbepaling dat een tegenvordering voor de arbeidsrechtbank slechts zou kunnen worden ingesteld indien zij
een verweer of de hoofdvordering uitmaakt of begrepen is in het voorwerp van het geschil.
De verweerder kan integendeel voor de arbeidsrechtbank een tegenvordering instellen
die volledig onafhankelijk is van de hoofdvordering, geen betrekking heeft op het voorwerp van de hoofdvordering en niet steunt op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, voor zover deze vordering onder de volstrekte bevoegdheid van de arbeidsrechtbank valt.
In casu werd geenszins betwist dat de door eiseres ingestelde tegenvordering betrekking heeft op een geschil aangaande de verplichtingen van de werkgevers opgelegd door
de wetgeving inzake sociale zekerheid in de zin van artikel 580, 1° van het Gerechtelijk
Wetboek, welk geschil ontegensprekelijk onder de volstrekte bevoegdheid van de arbeidsrechtbank valt.
De omstandigheid dat de door verweerder bij dagvaarding van 10 juli 1992 ingestelde
hoofdvordering betrekking had op de sociale zekerheidsbijdragen waarvan verweerder ten onrechte - beweerde dat deze door eiseres verschuldigd waren voor het tweede kwartaal van 1989 tot en met het vierde kwartaal van 1990, verhinderde derhalve geenszins dat
eiseres bij conclusie in eerste aanleg een tegenvordering kon instellen ertoe strekkende
vanwege verweerder terugbetaling te bekomen van sociale zekerheidsbijdragen die ten
onrechte werden betaald voor het vierde kwartaal van 1988.
Het weze hierbij nogmaals benadrukt dat de tegenvordering van eiseres, ertoe strekkende verweerder te veroordelen tot terugbetaling van 517.592 BEF, meer intresten, niet voor
de eerste maal in hoger beroep werd ingesteld. Deze tegenvordering werd reeds in eerste
aanleg, bij conclusie neergelegd ter griffie van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen op 10
september 1993, ingesteld en overigens door deze rechtbank ontvankelijk en gegrond verklaard.
2.7. Er dient derhalve te worden besloten dat het arbeidshof, door de tegenvordering die
eiseres reeds bij conclusie van 10 september 1993 voor de arbeidsrechtbank instelde en
die zij, nadat deze door de arbeidsrechtbank bij vonnis van 18 april 1990 gegrond werd
verklaard, in hoger beroep handhaafde, af te wijzen om reden dat deze vordering geen
verweer op de hoofdvordering uitmaakt en het gevorderde bedrag niet in het voorwerp
van het geschil is begrepen, de artikelen 12, 13, 14, 563, 580, 1°, 807, 808, 809, 810 en
1042 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
3. Derde onderdeel
3.1. Het arbeidshof wijst de door eiseres tegen verweerder ingestelde tegenvordering af
om reden dat zij "niet (bewijst) dat zij in het vierde kwartaal 1988 enige terugbetaling
heeft gedaan van onkosten, of vergoedingen heeft uitgekeerd aan haar personeel wegens
gemaakte onkosten, zodat (zij) niet aantoont dat dit bedrag begrepen is in het voorwerp
van het geschil, namelijk de terugbetaling van onverschuldigde bijdragen op betalingen
aan de werknemers die onkostenvergoedingen zijn".
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In zoverre deze beslissing aldus dient te worden uitgelegd dat door eiseres niet wordt
aangetoond dat de sociale bijdragen ten belope van 517.592 BEF, waarvan eiseres terugbetaling vordert, betrekking hebben op in het vierde kwartaal van 1988 aan het personeel
uitbetaalde vergoedingen voor gemaakte onkosten (waarvan het arbeidshof in het arrest
van 19 november 1999 besliste dat hierop geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd
zijn) en met andere woorden dat niet wordt aangetoond dat de sociale bijdragen ten belope
van 517.592 BEF door eiseres onverschuldigd werden betaald, is de beslissing van het arbeidshof evenmin naar recht verantwoord.
Door te beslissen dat niet wordt aangetoond dat het bedrag van 517.592 BEF door eiseres aan verweerder werd betaald uit hoofde van sociale zekerheidsbijdragen op de in het
vierde kwartaal van 1988 aan het personeel toegekende onkostenvergoedingen en derhalve niet wordt aangetoond dat dit bedrag onverschuldigd werd betaald, werpt het arbeidshof immers een aan de openbare orde vreemd zijnde betwisting op die door partijen werd
uitgesloten en miskent het tevens eiseres' recht van verdediging, nu het de tegenvordering
van eiseres afwijst op grond van een ambtshalve aangevoerd motief, zonder eiseres in de
gelegenheid te stellen haar standpunt desbetreffend uiteen te zetten en verweer te voeren.
Verweerder betwistte immers geenszins dat het bedrag van 517.592 BEF waarvan eiseres terugbetaling vorderde, betrekking had op sociale bijdragen voor het vierde kwartaal
van 1988 die werden betaald op aan het personeel uitgekeerde onkostenvergoedingen. Nadat het arbeidshof bij arrest van 19 november 1999 had beslist dat de kwestieuze onkostenvergoedingen onder artikel 19, §2, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969
vallen, betwistte verweerder niet dat het bedrag van 517.592 BEF door eiseres onverschuldigd werd betaald.
Verweerder betwistte weliswaar dat hij kon veroordeeld worden tot terugbetaling van
het bedrag van 517.592 BEF, doch slechts om reden dat de ingestelde procedure betrekking heeft op bijdragen vanaf het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal
1990, terwijl de betaling van 517.592 BEF door eiseres werd uitgevoerd voor het vierde
kwartaal 1988 (conclusie na tussenarrest van 17 maart 2000 - (het tussenarrest werd in
werkelijkheid op 19 november 1999 gewezen) - neergelegd ter griffie van het arbeidshof
op 30 november 2000, pp. 2-3).
Voorafgaand aan het arrest van 19 november 1999 betwistte verweerder evenmin dat
het bedrag van 517.592 BEF sociale zekerheidsbijdragen betrof die voor het vierde kwartaal van 1988 werden betaald op aan het personeel uitgekeerde onkostenvergoedingen.
Verweerder voerde immers, zoals in het arrest van het arbeidshof van 19 november
1999 overigens zelf vastgesteld op pagina 6 sub 2, in zijn samenvattende conclusie (pp. 89) aan:
"bijdrage vierde kwartaal 1988; 517.592 BEF betaald 14 september 1990.
Dat het bedrag van 517.592 BEF juist is, maar geen betrekking heeft op het huidig rekeninguittreksel van 30 juni 1992.
Dat dit bedrag een debetwijziging van 31 augustus 1990 betreft voor de vierde kwartaal
1988.
Dat deze debetwijziging van 517.592 BEF is betaald geworden op 19 september 1990
en niet op 14 september 1990.
Dat deze som derhalve geen betrekking heeft op huidige procedure en derhalve niet in
mindering dient gebracht te worden".
3.2. Er dient derhalve te worden besloten dat het arbeidshof, in zoverre dient te worden
aangenomen dat het de tegenvordering van eiseres, ertoe strekkende verweerder te veroordelen tot terugbetaling van 517.592 BEF , meer intresten, afwijst om reden dat eiseres niet
bewijst dat zij in het vierde kwartaal van 1988 enige terugbetaling heeft gedaan van on-
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kosten of vergoedingen heeft uitgekeerd aan haar personeel wegens gemaakte onkosten,
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie der procespartijen evenals het algemeen rechtsbeginsel, dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft miskent en, voor zoveel als nodig, artikel 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in het bestreden arrest het door eiseres aangetekende incidenteel beroep deels gegrond en veroordeelt verweerder tot betaling aan eiseres van
1.319.399 BEF.
Het arbeidshof steunt deze beslissing op volgende motieven :
"(Eiseres) verwijst in haar laatste conclusie naar de recapitulatieve staat van (verweerder) van 18 september 1995 en de overeenstemmende bedragen waarover (eiseres) verweer voert zodat (verweerder) tot de gevorderde terugbetaling ten bedrage van 1.319.399
BEF (en niet 1.319.409 BEF zoals in de besluiten vermeld), zijnde :
- 396.987 BEF vanaf 31 juli 1993
- 9.593 BEF vanaf 3 juni 1993
- 647.288 BEF vanaf 31 oktober 1994
- 233.971 BEF vanaf 31 oktober 1994
- 7.570 BEF vanaf 31 januari 1995
- 1.077 BEF vanaf 15 februari 1995
- 19.250 BEF vanaf 27 maart 1995
- 148 BEF vanaf 30 april 1995
- 326 BEF vanaf 5 mei 1995
- 1.723 BEF vanaf 30 april 1995
- 1.466 BEF vanaf 20 april 1994,
gehouden is, zoals (...) (eiseres) in ondergeschikte orde vordert (arrest, pp. 2-3).
Grieven
1. In haar synthesebesluiten in hoger beroep, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof
te Antwerpen op 4 augustus 1999, vorderde eiseres verweerder te veroordelen tot betaling
van 1.904.920 BEF (bestaande uit 517.592 BEF ten onrechte betaalde sociale zekerheidsbijdragen voor het vierde kwartaal 1988 en 1.387.328 BEF ten onrechte betaalde socialezekerheidsbijdragen voor het tweede kwartaal van 1989 tot en met het vierde kwartaal van
1990), bedrag te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten tot op de dag
van de algehele betaling.
In het arrest van 19 november 1999 (p. 3, in fine), waarbij het hoofdberoep ongegrond
werd verklaard en, alvorens ten gronde te beslissen over het incidenteel beroep en de tegenvordering, de heropening van het debat werd bevolen, stelde het arbeidshof uitdrukkelijk vast dat eiseres vorderde verweerder te veroordelen tot betaling van 1.904.920 BEF
"te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke intresten tot op de dag van de algehele
betaling".
Na heropening van het debat preciseerde eiseres in haar syntheseconclusies (pp. 3-4),
met betrekking tot haar vordering ertoe strekkende verweerder te horen veroordelen tot te-
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rugbetaling van ten onrechte betaalde sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van
1989 tot en met het vierde kwartaal van 1990 dat
- verweerder in totaal 1.319.409 BEF op haar oorspronkelijke vordering (betreffende
sociale bijdragen voor het tweede kwartaal van 1989 tot en met het vierde kwartaal van
1990, bijdrageopslagen, intresten en dagvaardingskosten) heeft aangerekend en ingehouden,
- de data waarop deze bedragen werden ingehouden vermeld worden in het beschikkend gedeelte van de conclusies,
- haar vordering bijgevolg in hoofdorde een bedrag betreft van 1.837.001 BEF (517.592
BEF + 1.319.409 BEF), te vermeerderen met de intresten zoals bepaald bij het beschikkend gedeelte,
- zij haar tegenvordering in ondergeschikte orde beperkt tot hetgeen behoort te worden
terugbetaald op de oorspronkelijke hoofdvordering van verweerder (bijdragen, opslagen
en intresten vanaf het tweede kwartaal van 1989 tot en met het vierde kwartaal van 1990),
begroot op 1.319.409 BEF, te vermeerderen met de intresten zoals bepaald bij het beschikkend gedeelte.
Eiseres vorderde aldus in het beschikkend gedeelte van haar synthese- conclusies (pp.
4-5) verweerder te veroordelen tot betaling van 1.837.001 BEF (517.592 BEF ten onrechte betaalde socialezekerheidsbijdragen voor het vierde kwartaal 1988 en 1.319.409 BEF
ten onrechte betaalde sociale zekerheidsbijdragen voor het tweede kwartaal van 1989 tot
en met het vierde kwartaal van 1990), te vermeerderen met de wettelijke en gerechtelijke
intresten als volgt :
- op 517.592 BEF vanaf 14 september 1990
- op 396.987 BEF vanaf 31 juli 1993
- op 9.593 BEF vanaf 3 juni 1993
- op 647.288 BEF vanaf 31 oktober 1994
- op 233.971 BEF vanaf 31 oktober 1994
- op 7.570 BEF vanaf 31 januari 1995
- op 1.077 BEF vanaf 15 februari 1995
- op 19.250 BEF vanaf 27 maart 1995
- op 148 BEF vanaf 30 april 1995
- op 326 BEF vanaf 5 mei 1995
- op 1.723 BEF vanaf 30 april 1995
- op 1.466 BEF vanaf 20 april 1994,
tot op de dag van algehele betaling.
In ondergeschikte orde vorderde eiseres verweerder te veroordelen tot betaling van
1.319.401 BEF (ten onrechte betaalde sociale zekerheidsbijdragen voor het tweede kwartaal van 1989 tot en met het vierde kwartaal van 1990), te vermeerderen met de wettelijke
en gerechtelijke intresten als volgt :
- op 396.987 BEF vanaf 31 juli 1993
- op 9.593 BEF vanaf 3 juni 1993
- op 647.288 BEF vanaf 31 oktober 1994
- op 233.971 BEF vanaf 31 oktober 1994
- op 7.570 BEF vanaf 31 januari 1995
- op 1.077 BEF vanaf 15 februari 1995

848

HOF VAN CASSATIE

31.3.03 - Nr. 217

- op 19.250 BEF vanaf 27 maart 1995
- op 148 BEF vanaf 30 april 1995
- op 326 BEF vanaf 5 mei 1995
- op 1.723 BEF vanaf 30 april 1995
- op 1.466 BEF vanaf 20 april 1994,
tot op de dag van algehele betaling.
2. Krachtens artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek dient de rechter uitspraak te
doen over alle punten van de vordering waarvan hij heeft kennisgenomen.
Overeenkomstig artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet dienen vonnissen en arresten met redenen te worden omkleed, hetgeen impliceert dat de
rechter verplicht is te antwoorden op alle door partijen in besluiten regelmatig aangevoerde, precieze en terzake dienende middelen.
3. Eiseres vorderde in haar syntheseconclusies, dat verweerder zou veroordeeld worden
tot betaling van 1.319.401 BEF, te vermeerderen met wettelijke en gerechtelijke intresten
en preciseerde hierbij op welke bedragen en vanaf welke data intresten gevorderd werden.
In het bestreden arrest veroordeelt het arbeidshof verweerder tot betaling van 1.319.399
BEF aan eiseres, doch laat het na uitspraak te doen over het punt van eiseres' vordering
dat ertoe strekte verweerder te veroordelen tot betaling van intresten op het verschuldigde
hoofdbedrag.
In zoverre dient te worden aangenomen dat het arbeidshof wèl uitspraak deed over de
vordering van eiseres ertoe strekkende verweerder te veroordelen tot betaling van intresten op het verschuldigde hoofdbedrag en het deze vordering afwees - quod non - werd het
bestreden arrest niet regelmatig gemotiveerd. Het arbeidshof antwoordt in het bestreden
arrest immers niet op het middel van eiseres luidens welk verweerder dient veroordeeld te
worden tot betaling van het totaal der bedragen die ten onrechte werden ingehouden en
aangerekend op haar oorspronkelijke vordering betreffende sociale- zekerheidsbijdragen
voor het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal 1990, alsmede tot betaling
van intresten op deze bedragen vanaf de data dat zij werden ingehouden.
4. Er dient te worden besloten dat het arbeidshof,
- artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek schendt, aangezien het nalaat uitspraak
te doen over een punt van de vordering,
- minstens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet schendt, daar niet wordt geantwoord op het middel in besluiten van eiseres, luidens welk verweerder op de verschuldigde hoofdsom tevens intresten verschuldigd is.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met verwijzing naar gevestigde rechtspraak te kennen geeft dat zij artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek toepast;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat krachtens artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek de tegenvordering een tussenvordering is die de verweerder instelt om tegen de eiser een
veroordeling te doen uitspreken;
Overwegende dat de bepaling van artikel 807 van hetzelfde wetboek, luidens
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welk een vordering die in rechte aanhangig is kan uitgebreid worden indien de
nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, niet van toepassing is op de door de verweerder ingestelde tegenvordering;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat:
1. verweerder op 10 juli 1992 eiseres dagvaardde tot betaling van 1.184.108
BEF wegens niet betaalde bijdragen voor sociale zekerheid voor het tweede
kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal 1990;
2. eiseres die de vordering betwistte, bij conclusie van 10 september 1993 een
tegenvordering instelde tot terugbetaling door verweerder van 517.592 BEF, daar
zij op 19 september 1990 dit bedrag had voldaan;
3. het beroepen vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 18 april
1995 de hoofdvordering ongegrond en de tegenvordering gegrond verklaarde en
verweerder veroordeelde tot het betalen van het bedrag van 517.592 BEF aan eiseres;
Overwegende dat het arrest te kennen geeft dat een tegenvordering met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek ontvankelijk is wanneer zij
een verweer vormt tegen de hoofdvordering en berust op een feit of handeling in
de dagvaarding aangehaald;
Dat het arrest oordeelt dat de tegenvordering van eiseres tot terugbetaling van
het bedrag van 517.592 BEF, dat bijdragen betreft voor het vierde kwartaal 1988,
niet als een verweer op de hoofdvordering, die betrekking had op de sociale bijdragen voor het tweede kwartaal 1989 tot en met het vierde kwartaal 1990, kan
beschouwd worden;
Dat het arrest, dat op grond hiervan de tegenvordering van eiseres verwerpt, de
artikelen 14 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
1.3 Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de oorspronkelijke vordering van verweerder sociale zekerheidsbedragen betreft voor het tweede kwartaal 1989 tot en
met het vierde kwartaal 1990 en dat het op 19 september 1990 door eiseres betaalde bedrag van 517.592 BEF volgens rekeningsuittreksel betrekking had op
het vierde kwartaal van 1988;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat tussen de partijen betwisting bestond omtrent enige terugbetaling door
eiseres in het vierde kwartaal 1988 van onkosten of vergoedingen uitgekeerd aan
haar personeel wegens gemaakte onkosten;
Overwegende dat het arrest dat de tegenvordering van eiseres betreffende dit
bedrag ongegrond verklaart door te overwegen, zoals in het onderdeel is weergegeven, een betwisting opwerpt die de partijen in conclusie hebben uitgesloten en
waarover zij geen tegenspraak hebben kunnen voeren;
Dat het onderdeel gegrond is;
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2. Tweede middel
Overwegende dat eiseres concludeerde zoals in het middel is weergegeven;
Dat het arrest het incidenteel beroep van eiseres gegrond verklaart en verweerder veroordeelt tot het betalen aan eiseres van het bedrag van 1.319.399 BEF;
Overwegende dat het arrest aldus de gevorderde interest niet toekent zonder
evenwel aan te geven op welke gronden die beslissing is gesteund;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het verweerder veroordeelt
tot het betalen aan eiseres van het hoofdbedrag van 1.319.399 BEF;
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 Gent.
31 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 218
3° KAMER - 31 maart 2003

1º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERGANG VAN
ONDERNEMING - WIJZIGING VAN PARITAIR COMITÉ - BINDING VAN DE C.A.O. VAN DE
VROEGERE WERKGEVER - NIEUWE WERKGEVER - GUNSTIGER ARBEIDSVOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE TOEKENNING.
2º PARITAIR COMITE - OVERGANG VAN ONDERNEMING - WIJZIGING VAN
PARITAIR COMITÉ - BINDING VAN DE C.A.O. VAN DE VROEGERE WERKGEVER - NIEUWE
WERKGEVER - GUNSTIGER ARBEIDSVOORWAARDEN - ONMIDDELLIJKE TOEKENNING.
1º en 2° Wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen moet de
nieuwe werkgever de overeenkomst die de vroegere werkgever bond, eerbiedigen totdat
zij ophoudt uitwerking te hebben; deze regel sluit niet uit dat de nieuwe werkgever
gunstiger arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de collectieve
arbeidsovereenkomst die voor zijn onderneming geldt1. (Art. 20 C.A.O.-Wet)
1 Het O.M. concludeerde tot de vernietiging van de bestreden beslissing. Het was van oordeel dat:
- de bepaling van art. 20 C.A.O.-Wet gelijklopend is met art. 3, 2° Richtlijn 77/187/EEG van 14
februari 1977, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, waar dit de verdere toepassing vraagt van de uit
de C.A.O.'s resulterende arbeidsvoorwaarden.
- men zal opmerken dat de C.A.O.-wet de richtlijn voorafgaat maar dit echter geen afbreuk doet aan
het feit dat overeenkomstig de vaststaande rechtspraak van het Hof van Justitie, de nationale rechter
art. 20 C.A.O.-wet, moet interpreteren in de mate van het mogelijke - volgens de zin van de
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(LOCOM N.V. T. A.)

ARREST

(A.R. S.02.0084.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
wettekst en het doel van de Richtlijn (Hof van Justitie o.a. 16 dec. 1993. C-334/42, J.T.T. 1994, p.
284).
Het O.M. legde er de nadruk op dat wat de omschrijving van het doel van Richtlijn 77/187 betreft
het nuttig is kennis te nemen van het Advies dd. 23 en 24 april 1976 van het economisch en sociaal
comité inzake een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot harmonisatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften van de lidstaten betreffende het behoud van de rechten en
voordelen van de werknemers bij fusies van vennootschappen, overdrachten van vestigingen en
concentraties van ondernemingen. (PB nr. C.255/26 van 7 nov. 1975).
In het licht van de "Bijzondere opmerkingen" nopens het voorstel, geeft het comité ter overweging
ten aanzien van het tweede en derde lid van art. 3 waarin de handhaving van de vroegere collectieve
arbeidsovereenkomsten wordt geregeld dat
"er, naar gelang de omstandigheden, redenen aanwezig kunnen zijn om een collectieve
arbeidsovereenkomst waaraan de cessionaris zich dient te houden, onmiddellijk of reeds binnen een
jaar op de werknemers van de overgenomen onderneming toe te passen. Het acht het derhalve juist
ook in dat geval goedkeuring te hechten aan een afspraak met de bevoegde
werknemersvertegenwoordiging, die tot stand zou moeten komen in het kader van de
onderhandelingen waarvan sprake is in artikel 8. Zo zou men bij een dergelijke afspraak rekening
kunnen houden met de mogelijkheid dat de nieuwe collectieve overeenkomst voor de werknemers
van de overgenomen onderneming betere voorwaarden biedt dan de C.A.O. die tot op dat moment
op hen van toepassing was en zou men in het bijzonder bij de overname van een kleine
onderneming door een grotere onderneming alle aandacht kunnen schenken aan dwingende interne
vereisten.
Gezien deze overwegingen dienen het tweede en derde lid van artikel 3 naar het oordeel van het
Comité als volgt te worden geformuleerd:
De rechten en verplichtingen die hun grond hebben in een door de cedent gesloten bedrijfsakkoord
of ondernemings-c.a.o. gaan automatisch over op de cessionaris en blijven gelden tot de partijen een
andere collectieve overeenkomst gesloten hebben.
Indien de cessionaris niet gebonden is door dezelfde bedrijfstak-c.a.o. als de cedent, is de
cessionaris in elk geval gehouden tot handhaving van de in de collectieve arbeidsovereenkomst
vastgestelde arbeidsvoorwaarden waaraan de cedent was gebonden, totdat partijen een andere
collectieve regeling hebben getroffen. Komt binnen één jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
cessionaris in de bestaande arbeidsverhouding treedt geen nieuwe collectieve overeenkomst tot
stand dan vindt de c.a.o. toepassing die geldt voor de bedrijfstak van de cedent, indien er althans
een dergelijke bedrijfstak-c.a.o. is gesloten". (PB nr. C.255/28 dd. 7 nov. 1975 sub 2.3.6 en 2.3.7).
Aan het voorstel sub 2.3.6 werd geen gevolg verleend vermits art. 3, tweede lid, Richtlijn 77/187
bepaalt dat "De Lid-Staten mogen het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden
gehandhaafd beperken mits dit tijdvak niet korter wordt dan 1 jaar".
België heeft echter geen gebruik gemaakt van deze door de Richtlijn geboden mogelijkheid.
Volgens het O.M. dienen bijgevolg de rechters art. 20 C.A.O-wet conform de imperatieve
bepalingen van de Richtlijn 77/187 EEG meer bepaald art. 3.2 te interpreteren. Dit betekent dat de
nieuwe werkgever gebonden blijft door de C.A.O. gesloten in het paritair comité van de vroegere
werkgever - zelfs al oefent de cessionaris een andere activiteit uit - tot op het ogenblik dat de
overeenkomst ophoudt uitwerking te hebben.
Door te oordelen dat verweerder vanaf de overdracht op 1 juni 1987 recht heeft op de
loonvoorwaarden bepaald in de C.A.O. gesloten in het paritair comité waaronder eiser ressorteert schenden de appèlrechters art. 20 C.A.O.-wet.
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Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 20 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
- de artikelen 20, 3°, 39, §1 en 82, §§2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten;
- artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, in de versie die van kracht was vóór de wijziging van die bepaling bij artikel 8 van
het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30
maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers;
- voor zoveel als nodig,
- artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 1979, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, tot vaststelling van de arbeidsen beloningsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26
juni 1979;
- artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989, gesloten in het
Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, tot vaststelling van de arbeidsen beloningsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 augustus 1990, in de versie die van toepassing was vóór de wijziging van die bepaling, bij
collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht doende op de vordering van
verweerder, het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en deels gegrond, vernietigt
het het vonnis a quo behalve met betrekking tot de afwijzing van de gevorderde schadevergoeding wegens rechtsmisbruik en veroordeelt het, opnieuw wijzende, eiseres om aan
verweerder te betalen
- de som van 66.311,52 euro (2.675.000 BEF) bruto ten titel van verbrekingsvergoeding, bedrag te verminderen met de sociaalrechtelijke en fiscale inhoudingen, en het aldus
bekomen nettobedrag te vermeerderen met de vergoedende intresten vanaf 13 februari
1992 tot en met 26 augustus 1992, en de gerechtelijke interesten vanaf 27 augustus 1992;
- de som van 2.874,30 euro (115.949 BEF) en 242,74 euro (9.792 BEF) ten titel van
loonachterstal en achterstallig vakantiegeld, bedragen te verminderen met de sociaalrechtelijke en fiscale inhoudingen, en de aldus bekomen nettobedragen te vermeerderen met
de vergoedende interesten vanaf 13 februari 1992 tot en met 26 augustus 1992 en de gerechtelijke interesten vanaf 27 augustus 1992
op grond van de volgende motieven :
"B. Met betrekking tot het bevoegd paritair comité :
1. Het maandloon einde dienst werd door [verweerder] berekend op 57.942 BEF.
Thans wordt er echter nog achterstallig loon gevorderd zodat dient uitgemaakt of de
vordering van [verweerder] terecht wordt gesteld.
2. Aanvankelijk werd een bedrag van 3.000.000 BEF gevraagd, nadien herleid en be-
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perkt in de beroepsakte.
3. [Verweerder] was tewerkgesteld in een firma die verschillende wijzigingen onderging lopende zijn tewerkstelling. Uit de voorgebrachte gegevens volgt eveneens dat het
Paritair Comité waaronder de werkgever ressorteerde eveneens wijzigde (nummer 201;
218), onder invloed van de overname. [Verweerder] heeft nooit enig protest laten horen
met betrekking tot zijn loonvoorwaarden, die uiteraard gekoppeld zijn aan het Paritair Comité onder dewelke de werkgever ressorteert, gedurende de gehele periode van tewerkstelling.
4. Uit de voorgelegde gegevens volgt dat [verweerder] verkoper was in de nieuwe uitbatingsplaats van de firma X , thans [eiseres] (stuk 10 [verweerder]). Dit bedrijf ressorteerde onder het Paritair Comité 218 (Aanvullend Nationaal Paritair Comité), gezien de
door haar gevoerde activiteiten. Ook de activiteiten van de firma X (aanvankelijk
P.V.B.A., later N.V.) bestonden niet uit zelfstandige kleinhandel. De statuten van deze
vennootschap, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, tonen
dit aan (zie stuk 20a [verweerder]: 'De groothandel in auto-onderdelen en onderdelen voor
de nijverheid, ...'). In 1991 wordt het maatschappelijk doel van de N.V. De groot- en
kleinhandel (stuk 20d verweerder).
5. Aangezien [verweerder] sinds 1 juni 1987 werkte voor rekening van de firma X die
niet ressorteerde onder het Paritair Comité 201 maar in de praktijk onder het Paritair Comité 218, hoewel dit pas werd geïnstitutionaliseerd vanaf november 1989, met toepassing
van de loonschalen vanaf 1 december 1989, heeft [verweerder] derhalve recht op de loonvoorwaarden geldend en van toepassing zijnde op zijn nieuwe werkgever vanaf zijn tewerkstelling voor hem en derhalve ook op de twee niet doorgevoerde indexaanpassingen
vanaf 1 juli 1988 en 1 juli 1989 en de premie Aanvullend Nationaal Paritair Comité. De
aard van de bedrijvigheid is op 1 juni 1987 veranderd, maar niet in 1989, minstens wordt
dit laatste niet aangetoond. De uitbatingen waren reeds samengebracht onder één werkgever voor november 1989. Een onderneming ressorteert slechts onder één paritair comité,
namelijk dat van zijn hoofdactiviteit. De bepaling van het Paritair Comité gebeurt op het
niveau van de vennootschap en niet op niveau van de groep waartoe de vennootschap behoort (Arbeidshof Antwerpen, 17 mei 1999, J.T.T. 2000, 24). De wijziging van de vennootschapsvorm impliceert op zich niet noodzakelijk een andere activiteit. Bewijs wordt
evenmin geleverd door de vermelding op de sociale en andere documenten. Het RSZnummer (kengetal 010), vermeld op de documenten, haalt aan dat de werkgever ressorteerde onder het Paritair Comité nummer 218 (zie stuk 26 [verweerder]) en geldt als aanwijzing in deze richting. Het bewijs wordt wel geleverd door het feit dat hij vanaf 1 juni
1987 is beginnen werken voor een werkgever die onder een ander Paritair Comité ressorteerde. Het komt bovendien niet logisch voor dat [verweerder] en de nieuwe werkgever
verder zouden gebonden zijn door de Collectieve Arbeidsovereenkomst van het Paritair
Comité waartoe zij niet meer behoren of nooit behoord hebben. De individuele arbeidsovereenkomst van [verweerder] werd stilzwijgend gewijzigd door de gunstiger bepalingen
van de Collectieve Arbeidsovereenkomst waaronder zijn nieuwe werkgever ressorteert.
Niets belet dat de werknemer onmiddellijk zal gebonden worden door deze bepalingen
van zodra hij het werk aanvangt voor een werkgever die onder een ander Paritair Comité
valt. De Collectieve Arbeidsovereenkomsten van het vroegere Paritair Comité zijn op de
overgedragen en van Paritair Comité gewijzigde werkgever-onderneming niet meer van
toepassing. De nieuwe onderneming voldoet trouwens niet (meer) aan de toepassingsvoorwaarden van de betrokken Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Hij behoort immers
niet tot het ressort van het Paritair Comité waarbinnen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten werden gesloten. Ook de activiteit verschilt van deze van de toepassingssfeer van
de Collectieve Arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Paritair Comité nummer 201. In
het kader van de overdracht werd er evenmin een ondernemings-Collectieve Arbeidsover-
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eenkomst gesloten tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. De rechtsleer (H. van
Hoogenbemt, 'Overdracht van onderneming', Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan, Kluwer rechtswetenschappen, T 4, 4032 (2); C. Engels, 'De overgang van onderneming en de
individuele en collectieve rechten van de werknemer', in Outsourcing in het post-Renault
tijdperk, Associare, Gent, 1998, 49) is het, conform de parlementaire voorbereiding van
de Collectieve Arbeidsovereenkomstenwet (Gedr. St. Senaat 1966-1967, nummer 148,
29) erover eens dat, in de mate dat de verkrijger andere activiteiten uitoefent dan de vervreemder, artikel 20 van de Collectieve Arbeidsovereenkomstenwet geen toepassing vindt
en de verkrijger de voorheen bindende Collectieve Arbeidsovereenkomsten dus niet moet
eerbiedigen. Uitgaande van zijn basisloon en rekening houdende met de arbeidsvoorwaarden in het Paritair Comité 218 (onder andere indexverhogingen) wordt er een maandloon
bekomen van 57.942 BEF, hetzij 19.893 per jaar (x 13,85 =) 802.497 BEF of 19.893,38
euro.
[...]
7. Door de overname kwam de kleinhandel X in het bedrijf van [eiseres] terecht, die
echter geen kleinhandel was, maar in hoofdzaak een groothandel in auto en andere onderdelen (zie stuk 20 a [verweerder]) tot in 1991. Uiteraard wordt het Paritair Comité bepaald
door de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming (Cassatie, 24 december 1990,
Rechtskundig Weekblad 1990-91, 1373; Cassatie, 9 september 1991, J.T. 1991, 398).
8. Met [verweerder] dient derhalve geoordeeld dat hij vanaf 1 juli 1987 ressorteerde onder het Paritair Comité nummer 218, en derhalve aanspraak kan maken op de aldaar geldende arbeidsvoorwaarden.
C. Met betrekking tot de loonachterstallen en tekort vertrekvakantie-geld :
1. Bij de berekening van de loonachterstallen en het daaraan gekoppeld vertrekvakantiegeld, dient rekening gehouden met de verschillende firma's waar [verweerder] tewerkgesteld werd en de Paritaire Comités waaronder zij ressorteerden.
2. Aanvankelijk werkte hij in de zelfstandige kleinhandel X ), later in het Aanvullend
Nationaal Paritair Comité (firma X , later
3. Gelet op de overwegingen aangehaald onder B. kan [verweerder] aanspraak maken
op de door het sociaal secretariaat (Sociaal Hulpbetoon) berekende loonachterstallen ten
bedrage van 115.949 BEF. Er wordt in de beroepsakte immers afstand gedaan van de andere loonachterstallen (1.964.843 BEF in totaal), daar het beroep wordt beperkt tot de opzeggingsvergoeding en het loonachterstal van 115.949 BEF, meer de tekorten vertrekvakantiegeld ten bedrage van 486 BEF + 6.174 BEF + 293 BEF + 2.819 BEF, samen 9.792
BEF, berekend conform de stukken 17 A van [verweerder], waarbij wel rekening werd
gehouden met de indexering van 1 juli 1988 en 1989, de premie Aanvullend Nationaal Paritair Comité, het vakantiegeld op het achterstallig loon, vakantiegeld op de fictieve gelijkstelling wegens ziekte en het aanvullend vakantiegeld voor de derde vakantiedag van
de vierde week. Aangezien [verweerder] op 30 juni 1992 geen nieuwe werkgever had, gezien hij werkloosheidsuitkeringen genoot (stukken 21a en 27 [verweerder]), heeft hij dus
recht op het bedrag van 2.819 BEF.
4. Het hoger beroep komt in die mate gegrond voor". (blz. 16-19 van het arrest
en
"4.23. Nu het arbeidshof op grond van de voorgelegde stukken en hoger vermelde overwegingen tot het besluit komt, anders dan de eerste rechters, dat de dringende reden onterecht werd ingeroepen door [eiseres], dient het bestreden vonnis vernietigd en komt het
hoger beroep gegrond voor. Indien de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigd werd,
omdat de dringende reden in feite niet vaststaat, of omdat deze geen dringende aard vertoont, is de verbrekende partij aan de wederpartij een vergoeding verschuldigd (artikel 39
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van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
4.24. Het jaarloon gaat de jaarloongrens van 1992 (796.000 BEF) te boven, zodat de
opzeggingsvergoeding door de rechter dient bepaald, zelfs al verschilt dit maar enkele
duizenden franken.
4.25. De opzeggingsvergoeding dient berekend rekening houdend met hiernavolgende
parameters, zoals daar zijn de zeer lange anciënniteit (40,91 jaar), de leeftijd van de bediende (geboren op 3 februari 1933; 59,08 jaar), zijn functie (bediende-verkoper), zijn
wedde (57.942 BEF per maand te vermeerderen met vakantiegeld, eindejaarspremie, of
802.497 BEF per jaar), de voor de bediende bestaande kans een gelijkwaardige betrekking
te vinden, en de gegevens eigen aan de zaak (Cassatie, 17 september 1975, Arr. Cass.
1976, 82; Cassatie 3 februari 1986, J.T.T. 1987, 59). Al deze criteria in aanmerking nemend en gelet op de bijzonder lange anciënniteit komt een opzeggingstermijn van 27
maanden te kort voor (trouwens gelet op het voorgaande is de regeling van 3 maanden per
schijf van 5 jaar niet van toepassing) terwijl een opzeggingstermijn van 40 maanden meer
passend voorkomt. De verbrekingsvergoeding wordt derhalve berekend op 66.311,52 euro
hetzij 2.675.000 BEF, als volgt: 66.875 x 40." (blz. 15-16 van het arrest).
Grieven
Met de hierboven geciteerde overwegingen van de bladzijden 16 tot 19 van het bestreden arrest, stelt het arbeidshof vast :
- dat verweerder aanvankelijk tewerkgesteld was bij de kleinhandel X en sinds 1 juni
1987 bij de firma X, eerst pvba, later nv, thans eiseres;
- dat men ter zake te doen had met een nieuwe werkgever, een verandering van de aard
van de bedrijvigheid en een overname, waarbij de uitbatingen onder één werkgever werden samengebracht en de kleinhandel X terecht kwam in het bedrijf van eiseres;
- dat het paritair comité waaronder de werkgever van verweerder ressorteerde, wijzigde
onder invloed van de overname in die zin dat verweerder vanaf 1 juni 1987 is beginnen
werken voor een werkgever wiens activiteiten niet bestaan uit zelfstandige kleinhandel,
maar die in hoofdzaak een groothandel in auto- en andere onderdelen is en die ressorteert
onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, terwijl hij voorheen
werkte voor een kleinhandel die ressorteerde onder het paritair comité nr. 201.
Het arbeidshof stelt aldus vast dat op 1 juni 1987 de onderneming X werd overgedragen
aan (de rechtsvoorganger van) eiseres, die de nieuwe werkgever werd en dat de vroegere
werkgever onder een ander paritair comité ressorteerde dan de nieuwe werkgever.
Krachtens artikel 20 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités moet, wanneer een onderneming geheel of
gedeeltelijk wordt overgedragen, de nieuwe werkgever de overeenkomst die de vroegere
werkgever bond, eerbiedigen totdat zij ophoudt uitwerking te hebben.
Niettemin beslist het arbeidshof dat de collectieve arbeidsovereenkomsten van het vroegere paritaire comité op de overgedragen en van paritair comité gewijzigde werkgever-onderneming niet meer van toepassing zijn en dat de individuele arbeidsovereenkomst van
verweerder stilzwijgend werd gewijzigd door de gunstiger bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst waaronder zijn nieuwe werkgever ressorteert.
Door voorts, zich de zienswijze eigen makend van de rechtsleer waarnaar het verwijst,
te beslissen dat artikel 20 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités geen toepassing vindt en de verkrijger de
voorheen bindende collectieve arbeidsovereenkomsten dus niet moet eerbiedigen in de
mate dat de verkrijger andere activiteiten uitoefent dan de vervreemder, voegt het arbeidshof aan artikel 20 een uitzondering toe die in die bepaling niet voorkomt.
2.1. Eerste onderdeel
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Het arbeidshof beslist dat verweerder recht heeft op de loonvoorwaarden geldend voor
en van toepassing zijnde op zijn nieuwe werkgever vanaf zijn tewerkstelling voor hem,
sinds 1 juni 1987, zijnde de arbeidsvoorwaarden van het Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden en derhalve onder andere ook op de twee niet doorgevoerde indexaanpassingen van 1 juli 1988 en 1 juli 1989 en "de premie Aanvullend Nationaal Paritair Comité" (blz. 17 van het arrest).
Het arbeidshof stelt vast dat verweerder op die grond en gelet op de in de beroepsakte
gedane afstand van andere loonachterstallen, aanspraak kan maken op loonachterstallen
ten belope van 115.949 BEF en tekorten aan vertrekvakantiegeld ten bedrage van 9.792
BEF (blz. 19, c van het arrest).
Het arbeidshof miskent daarmee artikel 20 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig eiseres kon veroordelen om aan verweerder
het nettobedrag van 2.874,30 euro (115.949 BEF) en 242,74 euro (9.792 BEF) te betalen
ten titel van loonachterstal en achterstallig vakantiegeld, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke interest (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde bepalingen, met uitzondering van de artikelen 39, §1, en 82, §§2 en 3 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
2.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 39, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van een opzeggingstermijn als vastgesteld in onder meer artikel 82 van dezelfde
wet, gehouden aan de andere partij een vergoeding te betalen die overeenstemt, hetzij met
de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van de termijn.
Krachtens artikel 82, §§2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten verschilt de opzeggingstermijn die moet worden in acht genomen bij opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bedienden, naar gelang het jaarlijks loon niet hoger is dan een bepaald bedrag, dan wel dat bedrag overschrijdt.
Het arbeidshof stelt vast dat in deze zaak de arbeidsovereenkomst onregelmatig werd
beëindigd door eiseres op 13 februari 1992, zodat die gehouden is aan verweerder een
vergoeding te betalen op grond van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, en dat de jaarloongrens van 1992 796.000 BEF bedraagt.
Uitgaande van het basisloon van verweerder en "rekening houdend met de arbeidsvoorwaarden in het Paritair Comité 218 (onder andere indexverhogingen)" stelt het arbeidshof
het maandloon van verweerder vast op 57.942 BEF, zijn jaarloon op 13,85 maal dat bedrag, zijnde 802.497 BEF of 19.893,38 euro (blz. 18, eerste alinea van het arrest).
Het arbeidshof beslist dat het jaarloon de jaarloongrens van 1992 (796.000 BEF) te boven gaat, zodat de opzeggingsvergoeding door de rechter dient te worden bepaald, zelfs al
bedraagt het verschil maar enkele duizenden franken.
Het loon dat eiseres op 1 januari 1992 verdiende, bedroeg, volgens de vaststellingen
van het arbeidshof, inderdaad 54.452 BEF per maand (blz. 18, onder 6 van het arrest) of,
vermenigvuldigd met 13,85 per jaar 754.160 BEF.
Ook voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding houdt het arbeidshof rekening met
het hierboven vermelde jaarloon van 802.497 BEF, meer bepaald voor het vaststellen van
de opzeggingstermijn op 40 maanden en het berekenen van de opzeggingsvergoeding op
66.875 BEF x 40 of 2.675.000 BEF hetzij 66.311,52 euro (blz. 15, onderaan, en blz. 16,
bovenaan, van het arrest).
Het arbeidshof miskent bij de berekening van het maandloon van verweerder en dus
ook van diens jaarloon artikel 20 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-

Nr. 218 - 31.3.03

HOF VAN CASSATIE

857

tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités door bij de vaststelling van dat loon
rekening te houden met de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het aanvullend
nationaal paritair comité voor de bedienden en, meer in het bijzonder, met de indexeringen die, volgens de vaststellingen van het arbeidshof, op 1 juli 1988 en op 1 juli 1989
dienden te worden doorgevoerd op grond van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden,
zijnde die welke voorzien in de koppeling van de effectief uitbetaalde lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat het jaarloon van verweerder 802.497 BEF bedroeg en de jaarloongrens van 1992 te boven gaat, zodat de opzeggingsvergoeding door de rechter dient te worden bepaald, noch wettig de voor de bepaling
van die vergoeding in aanmerking te nemen opzeggingstermijn vaststellen op 40 maanden
onder meer rekening houdend met een jaarloon van 802.497 BEF, en evenmin wettig eiseres veroordelen tot betaling van het nettobedrag van een verbrekingsvergoeding van
66.311,52 euro (2.675.000 BEF) te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke
interest (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen,
met uitzondering van artikel 20, 3° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, in de versie die van kracht was vóór de wijziging van die bepaling bij artikel
8 van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 20 van de CAO-wet, wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, de nieuwe werkgever de
overeenkomst die de vroegere werkgever bond, moet eerbiedigen totdat zij ophoudt uitwerking te hebben;
Dat deze bepaling enkel strekt tot bescherming van de werknemer bij gehele of
gedeeltelijke overdracht van de onderneming en hem het behoud waarborgt van
de rechten bepaald in de collectieve overeenkomst die zijn vroeger werkgever
bond;
Dat deze bepaling niet uitsluit dat de nieuwe werkgever gunstiger arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst die
voor zijn eigen onderneming geldt;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat eiseres de onderneming waar
verweerder was tewerkgesteld op 1 juni 1987 heeft overgenomen, dat eiseres alsdan ingevolge haar hoofdactiviteit ressorteerde onder een ander paritair comité
en gebonden was door een collectieve arbeidsovereenkomst met gunstiger loonvoorwaarden;
Dat het arrest oordeelt dat verweerder vanaf zijn tewerkstelling bij eiseres
recht heeft op die gunstiger loonvoorwaarden waaronder indexverhogingen;
Dat het arrest zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat het onderdeel, gelet op het antwoord op het eerste onderdeel,
niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
31 maart 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dhaeyer – Andersluidende conclusie2 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

2 Ibid.

