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Nr. 408
2° KAMER - 2 september 2003

1º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.5 - PRINCIPE VAN DE
DUBBELE AANLEG - RECHTSTREEKSE WERKING - CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT VOORRANG.
2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.5 - PRINCIPE VAN DE
DUBBELE AANLEG - RECHTSTREEKSE WERKING - CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT VOORRANG.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — GEVOLGEN VAN
INTERNATIONALE NORMEN - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN – ART. 14.5 - PRINCIPE VAN DE DUBBELE AANLEG - RECHTSTREEKSE WERKING CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT - VOORRANG.
4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - DUBBELE AANLEG - ART. 14.5 I.V.B.P.R. RECHTSTREEKSE WERKING - CONFLICT MET REGEL VAN INTERN RECHT - ARTIKEL 209 KIESWET VOORRANG - TOEPASSING.
5º VERKIEZINGEN - NIET-DEELNAME AAN DE STEMMING - MISDRIJF STRAFVORDERING - ART. 209 KIESWET - UITSPRAAK ZONDER MOGELIJKHEID VAN HOGER BEROEP
- SCHENDING VAN INTERNATIONALE NORM - ARTIKEL 14.5 I.V.B.P.R. - VOORRANG TOEPASSING.
1º, 2°, 3°, 4° en 5° Artikel 14.5 I.V.B.P.R., dat bepaalt dat eenieder die wegens een
strafbaar feit is veroordeeld het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse
werking in de interne rechtsorde en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige
internrechtelijke regel bepaald bij artikel 209 Kieswet (impliciet)1.
1 Noot O.M.: In zijn mondelinge conclusie vertrok het O.M. van het standpunt dat artikel 209
Kieswet, dat bepaalt dat de kiezers, die niet aan de stemming hebben deelgenomen, op eenvoudige
oproeping verschijnen voor de politierechtbank, die beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep,
niet bestaanbaar is met het recht op dubbele aanleg, gewaarborgd door het artikel 14.5 I.V.B.P.R., dat
rechtstreekse werking heeft in de interne rechtsorde en voorrang heeft op de tegenstrijdige
internrechtelijke regel. Uitzonderingen op het principe van de dubbele aanleg zijn bijgevolg enkel
mogelijk in de hier niet toepasselijke materies, waar België voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 14.5
I.V.B.P.R., met name de veroordeling in hoger beroep na vrijspraak in eerste aanleg, de veroordeling
door het Hof van Assisen en de veroordeling van personen die, omwille van voorrecht van
rechtsmacht, rechtstreeks naar een hoger rechtscollege worden verwezen.
Hoewel het Hof zich in het geannoteerde arrest niet uitdrukkelijk uitspreekt over de bestaanbaarheid
van artikel 209 Kieswet met artikel 14.5 I.V.B.P.R. is het duidelijk dat het Hof deze zienswijze deelt:
het Hof preciseert immers, door de aanwending van de klassieke strafformule wat het ambtshalve
onderzoek van de beslissing op de strafvordering betreft, dat de bestreden beslissing, waarbij de
correctionele rechtbank te Turnhout het hoger beroep van zowel de beklaagde zelf als het openbaar
ministerie tegen de beslissing van de politierechtbank ontvankelijk (maar ongegrond) verklaarde,
regelmatig is en overeenkomstig de wet werd gewezen. Indien het Hof, in het tegenovergestelde
geval, zou geoordeeld hebben dat artikel 209 Kieswet wel degelijk bestaanbaar was met artikel 14.5
I.V.B.P.R., zou dit aanleiding hebben moeten geven tot de vernietiging van de bestreden beslissing
op grond van de ambtshalve aan te voeren schending van artikel 209 Kieswet.
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(H.)

ARREST

(A.R. P.01.0980.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
2 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Peeters, Turnhout.

Nr. 409
2° KAMER - 2 september 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - MAATREGELEN OM
DE GOEDE UITVOERING VAN INTERNATIONALE AKTEN TE VERZEKEREN - KONINKLIJKE BESLUITEN BEKRACHTIGING - VOORWAARDEN.
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - MAATREGELEN OM
DE GOEDE UITVOERING VAN INTERNATIONALE AKTEN TE VERZEKEREN - KONINKLIJKE BESLUITEN BEKRACHTIGING - VOORWAARDEN.
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - MAATREGELEN OM
DE GOEDE UITVOERING VAN INTERNATIONALE AKTEN TE VERZEKEREN - KONINKLIJKE BESLUITEN BEKRACHTIGING - GEVOLG.
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - MAATREGELEN OM
DE GOEDE UITVOERING VAN INTERNATIONALE AKTEN TE VERZEKEREN - KONINKLIJKE BESLUITEN BEKRACHTIGING - GEVOLG.
5º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING
TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-VOORTBRENGING - AARD.
6º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE- EN ACCIJNZENWET VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT DE BETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIETVOORTBRENGING - AARD.
1º en 2° Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel
11, §2 Douane- en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is
ingediend, kan niet worden afgeleid dat artikel 43 van de wet van 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december 1992,
genomen met toepassing van §1 van dat artikel 11, niet geldig bekrachtigt 1. (Art. 11
A.W.D.A.; art. 43 Wet 10 juni 1997 en K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop)
3º en 4° Artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
1 Zie Cass., 24 april 2002, A.R. P.02.0118.F, nr. 251.
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daarop, dat het koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel bekrachtigde
voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot een wet; door de
veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past de rechter geen
nieuwe bepaling toe op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar beslist hij alleen dat
de bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarop de door de
beklaagde gepleegde misdrijven berusten, door de uitwerking zelf van de wet, geacht
worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien2. (Art. 11 A.W.D.A.; art. 43 Wet 10
juni 1997 en K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten,
het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)
5º en 6° De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde
goederen waarop accijns verschuldigd is bij niet-voortbrenging ervan is geen straf, maar
het civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring3.
(G. e.a. T. Belgische staat - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.01.1494.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 11 oktober 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers M. G., P. G. en nv Hygocare stellen in een memorie vier middelen
voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser R. W. stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel in zijn geheel
Overwegende dat, krachtens artikel 11, §1 A.W.D.A., onverminderd de verordeningen en beschikkingen van algemene aard, door de Raad of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen genomen inzake douane, de Koning
bij wege van een besluit waarover door de in Raad vergaderde ministers is beraadslaagd, alle maatregelen mag treffen inzake douane en accijnzen om de goede uitvoering te verzekeren van internationale akten, beslissingen, aanbevelingen
en afspraken, hieronder begrepen zijnde het opheffen of het wijzigen van wetsbepalingen;
Dat, krachtens §2 van hetzelfde artikel de besluiten, die in de loop van een jaar
zijn getroffen bij toepassing van §1, tezamen het voorwerp uitmaken van een
ontwerp van bekrachtigingswet dat, bij het begin van het volgende jaar, bij de
wetgevende Kamers wordt ingediend;
2 Ibid.
3 Cass., 21 sept. 1999, A.R. P.98.1346.N, nr. 474; 29 april 2003, A.R. P.02.1461.N, nr. 269; 29 april
2003, A.R. P.02.1459.N en P.02.1578.N, nr. 268.
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Overwegende dat, krachtens artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december
1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juni 1995, wordt bekrachtigd voor de periode dat het uitwerking had;
Overwegende dat, enerzijds, uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij dat artikel bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, niet kan worden afgeleid dat artikel 43 van de wet van 10 juni
1997, het koninklijk besluit van 29 december 1992, genomen met toepassing van
§1 van artikel 11 AWDA, niet geldig bekrachtigt;
Overwegende dat, anderzijds, een wet die een koninklijk besluit bevestigt, dat
besluit tot een wet omvormt;
Overwegende dat het voormelde artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 het
koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel heeft bekrachtigd
voor de periode dat het uitwerking had;
Dat de appèlrechters, door de veroordeling van de eisers op dat koninklijk besluit te gronden, geen nieuwe bepaling toepassen op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar alleen hebben beslist dat de bepaling van het koninklijk besluit
van 29 december 1992 waarop de door de eisers gepleegde misdrijven berusten,
door de uitwerking zelf van de wet geacht worden vanaf die periode uit die wet
voort te vloeien;
Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel dat opkomt tegen de onaantastbare beoordeling
van de feiten door de rechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten,
waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel, dat schending aanvoert van de artikelen 159, 191
en 212 van het Wetboek van Strafvordering in zoverre de appèlrechters zich niet
onbevoegd hadden mogen verklaren om kennis te nemen van eisers vordering
wegens een door de vervolgende partij tergend en roekeloos ingesteld geding,
niet tot cassatie kan leiden daar de eerste en de tweede eiser werden veroordeeld
tot straf en eisers cassatieberoep over de grond van de zaak wordt verworpen;
Dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat de hier toepasselijke verbeurdverklaring van de goederen
waarop de accijns verschuldigd is, een zakelijk karakter heeft, meer bepaald omdat de uitspraak ervan niet vereist dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is
van de verbeurd te verklaren goederen, en evenmin dat de ontduiker bekend is;
Dat bij verbeurdverklaring van deze goederen op de veroordeelde de verplichting rust deze voor te brengen;
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Dat de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen bij niet-voorbrenging ervan geen straf is maar een civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring;
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 beslissing overeenkomstig de wet is
gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
2 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. L. Gheysens, Kortrijk, P. Thomas, Veurne en Claeys
Boúúaert.

Nr. 410
2° KAMER - 3 september 2003

1º INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF - HERSTELVORDERING - RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE
GETROFFENE VOOR DE STRAFRECHTER - VORDERING VAN EEN IN DE PLAATS VAN DE GETROFFENE
GESTELDE PARTIJ - TUSSENKOMST VAN DE INDEPLAATSGESTELDE IN HOGER BEROEP ONTVANKELIJKHEID.
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF HERSTELVORDERING - RECHTSVORDERING INGESTELD DOOR DE GETROFFENE VOOR DE
STRAFRECHTER - VORDERING VAN EEN IN DE PLAATS VAN DE GETROFFENE GESTELDE PARTIJ TUSSENKOMST VAN DE INDEPLAATSGESTELDE IN HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID.
1º en 2° Wanneer een verzekeringsinstelling het strafgerecht verzoekt de voor de schade
aansprakelijke derde te veroordelen om haar de bedragen van de door haar voor die
schade toegekende prestaties terug te betalen, oefent ze geen andere burgerlijke
rechtsvordering uit dan die van de getroffene, maar oefent ze door een afzonderlijke
vordering de rechtsvordering van de getroffene zelf uit, in wiens rechten ze van
rechtswege is getreden; wanneer bijgevolg de indeplaatssteller voor dat rechtscollege de
burgerlijke rechtsvordering regelmatig heeft ingesteld, heeft de indeplaatsgestelde het
recht om, aangezien hij die rechtsvordering van de indeplaatssteller zelf uitoefent, als
dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te treden 1. (Art. 136, §2 gecoörd. W. 14 juli
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, voorheen art. 70, §2, vervolgen 76 quater, §2 W. 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen)
1 Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. 3862, nr. 202; 22 juni 1988, A.R. 6270, nr. 652; 29 jan. 1992, A.R.
9330, nr. 279; 28 mei 1996, A.R. P.95.1378.N, nr. 193; 20 okt. 1999, A.R. P.99.0408.F, nr. 548.
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(Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0256.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 december 2002 in hoger
beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel, ten
gevolge van een arrest van 19 oktober 1994 van het Hof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert een middel aan, gesteld als volgt:
(...).
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door eiseres tegen de verweerders sub 1 tot 3 ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de burgerlijke rechtsvordering die, luidens artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, tezelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd kan worden als
de strafvordering, de rechtsvordering tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade is die, volgens artikel 3 van die wet toebehoort aan hen die deze
schade hebben geleden;
Overwegende dat de verzekeringsinstelling, door aan de voornoemden prestaties van ziekte- en ongevallenverzekering toe te kennen, geen door een misdrijf
veroorzaakte schade lijdt maar een wettelijke verplichting uitvoert;
Dat de verzekeringsinstelling, wanneer ze het strafgerecht verzoekt de derde,
die aansprakelijk is voor de schade waarvoor prestaties zijn toegekend, te veroordelen tot terugbetaling van het bedrag, geen andere burgerlijke rechtsvordering
uitoefent dan die van de getroffene, maar door een afzonderlijke vordering de
rechtsvordering van de getroffene zelf uitoefent, in wiens rechten ze van rechtswege is getreden met toepassing van artikel 136, §2 van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voorheen artikel 70, §2, en vervolgens 76 quater, §2 van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Overwegende dat uit de processtukken volgt dat L.T., getroffene door het ongeval, zich vóór het afsluiten van het debat burgerlijke partij had gesteld voor de
rechter in eerste aanleg;
Dat de burgerlijke rechtsvordering aldus regelmatig is ingesteld door de inde-
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plaatssteller, zodat de indeplaatsgestelde het recht heeft om, aangezien hij die
rechtsvordering zelf uitoefent, als dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te
treden;
Dat het bestreden vonnis zijn beslissing bijgevolg niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de verweerders sub 4 en 5:
Overwegende dat eiseres haar cassatieberoep heeft doen betekenen aan de
naamloze vennootschap Fidea, vrijwillig tussengekomen partij, en aan L.T., burgerlijke partij;
Dat die betekeningen gelden als een oproeping tot bindendverklaring van het
vonnis;
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;
Verklaart dit arrest bindend en tegenstelbaar aan de naamloze vennootschap
Fidea en aan L.T.;
Veroordeelt de verweerders sub 1 en 2, elk van hen, in een derde van de kosten
van het cassatieberoep, en de verweerders sub 3, a, b en c, elk van hen, in een negende van die kosten;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te
Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
3 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 411
2° KAMER - 3 september 2003

1º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BIJ VERSTEK
UITGESPROKEN VEROORDELING - ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET - UITWERKING.
2º VERZET - STRAFZAKEN - VOORWERP.
1º Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om
binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp
van de eerste beslissing1.
2º Het verzet van de veroordeelde heeft alleen tot doel hem van de tegen hem
1 Cass., 26 okt. 1983, A.R. 2923, nr. 116.
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uitgesproken veroordelingen geheel of ten dele te ontlasten; dat verzet kan niet tot
gevolg hebben dat zijn toestand, zoals die voortvloeit uit het verstekvonnis, in zijn nadeel
wordt gewijzigd2. (Artt. 151 en 187 Sv.)
(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0515.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, enerzijds, in tegenstelling tot wat eiser beweert, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat hij voor de appèlrechters
mondeling conclusie heeft genomen; dat, anderzijds, de verplichting om op de
conclusies van de partijen te antwoorden, zich niet uitstrekt tot de tijdens de pleidooien uiteengezette overwegingen en evenmin tot de op de terechtzitting neergelegde stukken;
Overwegende dat de appèlrechters, bij gebrek aan conclusies, eisers veroordeling regelmatig met redenen omkleden, door de hem verweten telastleggingen
bewezen te verklaren in de bewoordingen van de wet;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het vonnis, na te hebben vastgesteld dat eiser verzocht om
een mildere toepassing van de wet, met name wat betreft de maat van de hem bij
verstek opgelegde straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen, vermeldt
"dat het vonnis waartegen verzet is gedaan, hem terecht een vervallenverklaring
van het recht tot sturen gedurende twee maanden heeft opgelegd wegens de telastleggingen [van alcoholintoxicatie en dronkenschap achter het stuur], gelet op
het ontradende karakter van een dergelijke straf", waarbij het "de opvoedende en
ontradende kwaliteiten" ervan beklemtoont;
Dat de appèlrechters, door hieraan toe te voegen dat eiser "zich ervan bewust
moet zijn dat zijn foutief gedrag ontoelaatbaar blijft en in geen geval kan worden
geduld", zowel de straf van vervallenverklaring van het recht tot sturen als de
2 Cass., 7 jan. 1997, A.R. P.95.0782.N, nr. 11.
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duur ervan regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen
de beslissing waarbij hij bij verstek wordt veroordeeld, die beslissing tenietdoet
en de rechter verplicht om binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van de eerste beslissing; dat het verzet van de
veroordeelde evenwel alleen tot doel heeft hem van de tegen hem uitgesproken
veroordelingen geheel of ten dele te ontlasten, zodat het niet tot gevolg kan hebben dat zijn toestand in zijn nadeel wordt gewijzigd;
Overwegende dat de appèlrechters, op eisers verzet, hem niet konden veroordelen tot een vervangende gevangenisstraf, die de verstekveroordeling verzuimd
had op te leggen, en evenmin het bedrag van de boete, verhoogd met de opdeciemen, kon bepalen, terwijl de verstekveroordeling verzuimd had de gegevens
voor de berekening van de verhoging te vermelden;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt tot een vervangende gevangenisstraf en in zoverre het de geldboete met opdeciemen verhoogt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ten laste van de Staat;
Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
3 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Lamon, Brussel.

Nr. 412
2° KAMER - 3 september 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - MIDDEL DAT EEN MISKENNING
VAN DE RECHTSPRAAK AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID.
2º MILITAIR - ONDEROFFICIEREN, KORPORAALS EN BRIGADIERS - MILITAIRE
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- BEROVING VAN DE GRAAD - OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN
- BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.

DE BEROVING VAN GRAAD

1º Het cassatiemiddel dat een miskenning van de rechtspraak aanvoert, is niet
ontvankelijk1.
2º De militaire gevangenisstraf heeft voor de onderofficieren, korporaals en brigadiers de
beroving van hun graad tot gevolg; die bijkomende straf is verplicht maar kan gepaard
gaan met een opschorting, waarvan de bodemrechter de opportuniteit, de omvang en
modaliteiten beoordeelt, onder voorbehoud van de naleving van de wettelijke
voorwaarden, zonder dat de opschorting van de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf zich in diezelfde mate moet uitstrekken tot de beroving van graad 2. (Art.
8, tweede lid Mil.Sw.; art. 8, §1 Probatiewet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0571.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2003 gewezen
door het Militair Gerechtshof.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het arrest, dat aan eiser uitstel van de tenuitvoerlegging van
de militaire gevangenisstraf toekent, beslist dat de straf van beroving van graad
"effectief moet worden uitgesproken, aangezien uit de gepleegde feiten blijkt dat
[eiser] misbruik heeft gemaakt van zijn graad van adjudant en dat hij bijgevolg
niet langer waardig is die te dragen";
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van de rechtspraak
aanvoert, eveneens niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, de militaire gevangenisstraf luidens artikel
1 Zie Cass., 13 maart 1991, A.R. 8947, nr. 364, dat, in een dergelijk geval, beslist dat het middel faalt
naar recht.
2 Zie Cass., 13 mei 1929, A.C. 1929, I, 188; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 1996-1997, Rev. dr.
pén. 1997, 1146; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 1997-1998, Rev. dr. pén. 1998, 1144 e.v.; Chron.
annuelle de dr. pén. mil. 1998-1999, Rev. dr. pén. 1999, 1244; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 19992000, Rev. dr. pén., 2000, 1167, noot 23; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 2000-2001, Rev. dr. pén.,
2001, blz. 1052 e.v.; Chron. annuelle de dr. pén. mil. 2001-2002, Rev. dr. pén., 2002, 1006 en 1007.
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8, tweede lid van het Militair Strafwetboek, voor de onderofficieren, korporaals
en brigadiers de beroving van hun graad tot gevolg heeft; dat die bijkomende
straf verplicht is maar gepaard kan gaan met een uitstel, waarvan de bodemrechter de opportuniteit, de omvang en modaliteiten beoordeelt, onder voorbehoud
van de naleving van de wettelijke voorwaarden;
Dat het middel, in zoverre het erop neerkomt voor te houden dat het uitstel van
de tenuitvoerlegging van de militaire gevangenisstraf zich in diezelfde mate
moet uitstrekken tot de beroving van graad, faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
3 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. O. Oczakowski, Bergen.

Nr. 413
1° KAMER - 4 september 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE VORDERING - RECHTSDAGBEPALING - NIEUWE CONCLUSIES INSTEMMING VAN PARTIJEN - VERDAGING - VERZOEK OM EEN CONCLUSIE TE WEREN.
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEHANDELING EN
BERECHTING VAN DE VORDERING - RECHTSDAGBEPALING - NIEUWE CONCLUSIES - INSTEMMING VAN
PARTIJEN - VERDAGING - VERZOEK OM EEN CONCLUSIE TE WEREN.
1º en 2° De rechter die aanneemt dat de beide partijen hebben ingestemd met het
neerleggen van conclusies nadat de rechtsdag met toepassing van art. 750, §2, laatste
lid Ger.W. is bepaald, op de vastgestelde rechtsdag de zaak voor verdere behandeling
uitstelt om een partij toe te laten op een conclusie van de andere partij te antwoorden
hoewel deze laatste zich daartegen verzet, en niet ingaat op haar verzoek tot het weren
van die antwoordconclusie, schendt art. 748, §1 Ger.W. niet en miskent evenmin het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging1.
(K. e.a. T. Fortis A.G. N.V.)

1 De bepaling van een rechtsdag met toepassing van art. 50, §2, laatste lid Ger.W. veronderstelt dat
de zaak in staat van wijzen is (zie J. ENGLEBERT, "Sanctions et pouvoirs du juge dans la mise en état
des causes", T.B.B.R. 1997, (261), 272, nr. 38; P. TAELMAN, "Wijzigingen aan de rechtsdagbepaling
(art. 747, 748 en 750 Ger.W) Introductie van de 'derde' weg", A.J.T. 1994-1995, (533), 534, nr. 5).
Art. 748, §1 Ger.W. laat echter toe dat, met instemming van de andere partij, nadien nog conclusies
worden neergelegd.
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ARREST

(A.R. C.01.0031.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2000 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest van 6 april 2000 verklaart de vordering van de eisers tegen
verweerster ongegrond en veroordeelt de eisers tot de kosten, op grond van onder andere
volgende overwegingen:
"Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof op 26 september 1998 stelt (verweerster) tijdig en in regelmatige vorm hoger beroep in tegen het vonnis van 27 januari
1997 van de zestiende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, dat haar veroordeelt om aan elk van (de eisers) voor welkdanige schade een provisionele vergoeding
te betalen van 40.000 BEF, dat dr. J. D. uit Gent met een onderzoeksmaatregel belast betreffende de door (de eisers) opgelopen letsels ingevolge het verkeersongeval dat hen op
12 juli 1987 overkwam in Bulgarije (Haskovo), dat de beslissing over de kosten aanhoudt
en de zaak voor verdere behandeling verwijst naar de bijzonder rol.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de N.V. Amev, rechtsvoorgangster van (verweerster),
in gebreke is gebleven de nodige middelen aan te wenden om vergoeding te bekomen
voor de schade die (de eisers) ingevolge dat ongeval leden, dat dit een tekortkoming inhield aan de contractuele verplichtingen die zij als rechtsbijstandverzekeraar had op grond
van de polis Utrecht 08837012.00 en dat zij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding die in casu werd bepaald op de schade die zij hebben geleden ingevolge het
kwestig ongeval.
Op het verzoek van (de eisers) tot het weren van de door (verweerster) op 20 januari
2000 neergelegde conclusie kan niet worden ingegaan vermits geen enkele wetsbepaling
deze maatregel voorschrijft en (de eisers) ingevolge het uitstellen van de zaak van de terechtzitting van 3 februari 2000 naar deze van 9 maart 2000 ruim de gelegenheid hadden
desgewenst op deze conclusie te antwoorden.
Uit de door (verweerster) ter terechtzitting van 9 maart 2000 overgelegde stukken blijkt
dat de door de eerste (eiser) onderschreven verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de
rechtsbijstand plus voorziet in dekking in alle landen waar het modelcontract met betrekking tot verplichte 'burgerrechtelijke aansprakelijkheid' verzekering motorrijtuigen van
het verzekerde motorrijtuig van toepassing is (art. 7 van de rubriek rechtsbijstand plus).
Deze laatste dekking geldt niet voor ongevallen die zich voordoen in Bulgarije (art. 2
van de algemene voorwaarden van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering).
Waar (verweerster) of haar rechtsvoorgangster geen contractuele verplichting had met
betrekking tot het ongeval dat hier aan de orde is er evenmin sprake van een contractuele
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tekortkoming en is de vordering van (de eisers) ongegrond".
Grieven
Artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat bij artikel 21 van de wet van 3 augustus 1992 (B.S. 31 augustus 1992) hernummerd en vervangen werd, bepaalt in paragraaf 1 (zoals die gewijzigd werd bij artikel 2 van de wet van 23 maart 1995 - B.S. 19 mei
1995):
"In de zaken waarin artikel 735 niet van toepassing is, worden de conclusies die na het
gezamenlijk verzoek om rechtsdagbepaling of na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel 750, §2, laatste lid, zijn neergelegd, ambtshalve uit de debatten geweerd; dit
geldt niet wanneer het gaat om conclusies die het verzoek bedoeld in artikel 808 beogen
of om conclusies die zijn neergelegd met de instemming van de andere partij.
Dit artikel blijft van toepassing wanneer de rechter, op verzoek van een van de partijen,
verdaging tot een bepaalde datum toestaat".
Overeenkomstig het algemeen beginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging kan een vordering niet afgewezen worden op een grond die enkel opgeworpen was in
de conclusie die conform geciteerd artikel 748, §1, ambtshalve uit de debatten had moeten
geweerd worden.
Nadat onderhavige zaak -zoals blijkt uit o.a. regel 1 van het bij deze voorziening in cassatie gevoegde stuk nr. 1, zijnde de brief van 30 maart 1999 van de griffier van de rol van
het Hof van Beroep te Gent- overeenkomstig artikel 750, §2, alinea 3 van het Gerechtelijk
Wetboek "vastgesteld (was) voor een tegensprekelijk debat op de zitting van de 19e kamer op 06 januari 2000", en -zoals blijkt uit o.a. stuk nr. 2 bij deze voorziening, zijnde de
brief van 12 januari 2000 van de griffier van de rol- alsdan op grond van artikel 754 van
het Gerechtelijk Wetboek uitgesteld werd naar 3 februari 2000, legde verweerster haar
"Derde beroepsconclusie" van 14 januari 2000 neer.
Op de zitting van 3 februari 2000 werd de zaak op grond van genoemd artikel 754 uitgesteld naar 9 maart 2000, zoals blijkt uit o.a. stuk nr.3 gevoegd bij deze voorziening,
zijnde de brief van 10 februari 2000 van de griffier van de rol.
Het aangevochten arrest van 6 april 2000 kon derhalve niet wettig beslissen (p. 2, al. 2)
dat niet kon ingegaan worden op het verzoek van de eisers om de conclusie die verweerster op 20 januari 2000 neergelegd had, uit de debatten te weren.
De "Derde beroepsconclusie" van 14 januari 2000 die verweerster in cassatie op 20 januari 2000 neergelegd had, na de bepaling van de rechtsdag conform artikel 750, §2, laatste alinea, had immers overeenkomstig hoger geciteerd artikel 748, §1, ambtshalve uit de
debatten moeten geweerd worden, ongeacht het feit dat de zaak op de zittingen van 6 januari en 3 februari 2000 naar een latere datum uitgesteld was conform artikel 754 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Door de vordering van de eisers af te wijzen op grond dat de polis niet geldig was voor
Bulgarije waar het ongeval gebeurde, waarbij deze grond door verweerster enkel opgeworpen was in genoemde "Derde beroepsconclusie" die ambtshalve uit de debatten had
moeten geweerd worden, schendt het arrest het algemeen beginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging.
Hieruit volgt dat het aangevochten arrest, door genoemde "Derde beroepsconclusie"
van verweerster niet uit de debatten geweerd te hebben, artikel 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek schendt, en, door de vordering af te wijzen op een grond die enkel voorkwam in deze conclusie die uit de debatten had moeten geweerd worden, het algemeen
beginsel schendt van de eerbied voor de rechten van de verdediging.

IV. Beslissing van het Hof
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Overwegende dat, krachtens artikel 748, §1, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek de conclusies die na bepaling van de rechtsdag overeenkomstig artikel
750, §2, laatste lid, zijn neergelegd, ambtshalve uit de debatten worden geweerd;
dat dit niet geldt wanneer het gaat om conclusies die zijn neergelegd met instemming van de andere partij;
Dat die instemming niet uitdrukkelijk moet worden gegeven;
Dat luidens artikel 748, §1, tweede lid, dit artikel van toepassing blijft wanneer
de rechter, op verzoek van een van de partijen, verdaging tot een bepaalde datum
toestaat;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat:
1. op 30 maart 1999, met toepassing van artikel 750, §2, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtsdag werd vastgesteld op 6 januari 2000;
2. verweerster op 18 juni 1999 en op 22 september 1999 conclusies ter griffie
neerlegde;
3. de eisers op 9 augustus 1999 en op 27 december 1999 conclusies ter griffie
neerlegden;
4. het proces-verbaal van de terechtzitting van 6 januari 2000 vermeldt dat de
raadsman van verweerster vraagt de zaak uit te stellen daar hij nog wenst te antwoorden op de laatste conclusie van de eisers; dat de raadsman van de eisers zich
tegen het uitstel verzet; dat de zaak voor verdere behandeling op 3 februari 2000
wordt uitgesteld;
5. verweerster op 20 januari 2000 een conclusie ter griffie neerlegde;
6. het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 februari 2000 vermeldt dat de
zaak wordt gepleit en de raadslieden van de partijen het hof vragen de zaak kort
te willen uitstellen; dat de zaak voor verdere behandeling op 9 maart 2000 wordt
uitgesteld;
7. het proces-verbaal van de terechtzitting van 9 maart 2000 vermeldt dat de
raadsman van de eisers vraagt de conclusie van verweerster van 20 januari 2000
uit het debat te weren;
Overwegende dat uit het procesverloop blijkt dat de appèlrechter heeft aangenomen dat de beide partijen hebben ingestemd met het neerleggen van conclusies
na de bepaling van de rechtsdag en dat hij vervolgens op de vastgestelde rechtsdag de zaak voor verdere behandeling heeft uitgesteld om verweerster toe te laten op een conclusie van de eisers te antwoorden, hoewel deze laatsten zich daartegen verzetten;
Overwegende dat het arrest dat in die omstandigheden beslist op het verzoek
van de eisers tot het weren van de door verweerster op 20 januari 2000 neergelegde conclusie niet in te gaan, artikel 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek niet
schendt noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van de
verdediging miskent;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
4 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 414
1° KAMER - 4 september 2003

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VERZOEK - BESCHIKKING VAN
TOELAATBAARHEID - HERROEPING - HOGER BEROEP VAN DE SCHULDENAAR - SCHULDBEMIDDELAAR
NIET BETROKKEN IN DE ZAAK IN HOGER BEROEP.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING BESCHIKKING VAN TOELAATBAARHEID - HERROEPING - HOGER BEROEP VAN DE SCHULDENAAR SCHULDBEMIDDELAAR NIET BETROKKEN IN DE ZAAK IN HOGER BEROEP - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer bij een collectieve schuldenregeling hoger beroep wordt ingesteld door
de schuldenaar die opkomt tegen de beslissing waarbij de herroeping van de beschikking
van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, moet de schuldbemiddelaar worden betrokken
in de rechtspleging in hoger beroep1. (Art. 1675/15 Ger.W.)
(L. T. Dexia Bank België N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0194.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 januari 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 15, 16, 17, 28, 31, 812, 1051, 1053, 1054, 1056, 1057 en 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1675/6, §2, 1657/7, 1675/9, §1, 1675/10, 1675/11, §1 en §2, 1675/12,
1675/14, 1675/15, §1, en 1675/17 van het Gerechtelijk Wetboek (ingevoegd bij artikel 2,
1 E. DIRIX, "Overzicht van rechtspraak Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001", T.P.R.
2002, 1187, nr. 197; zie F. DE PATOUL, "La rétractation et la révocation du jugement d'admissibilité"
D.C.C.R. 1999, 285, 294-295.
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§2 van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag benomen onroerende goederen).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser tegen de beschikking tot herroeping van de toelaatbaarheid van zijn vordering tot collectieve schuldenregeling ontoelaatbaar om de volgende redenen:
"De beschikking tot herroeping van de toelaatbaarheid, impliceert dat de aanstelling
van de schuldbemiddelaar vervalt.
Ter zake werd echter hoger beroep ingesteld, zonder dat de schuldbemiddelaar in zake
werd geroepen.
Op de ambtshalve opgeworpen exceptie van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep,
overeenkomstig art. 1053 Ger. W., heeft de appellant ter zitting van 23.01.2001 -op onze
uitnodiging- verweer gevoerd.
Zijn stelling als dat de schuldbemiddelaar geen partij is in zake, kan niet bijgetreden
worden.
Omwille van zijn taak de schuldenregeling te benaarstigen en ze op te volgen, moet de
schuldbemiddelaar noodzakelijk in de procedure tot herroeping betrokken worden (wat
daadwerkelijk het geval was voor de eerste rechter) en in hoger beroep betrokken blijven.
Het voren gestelde klemt des te meer nu het de schuldbemiddelaar is die instaat voor de
publiciteit (de vermelding van de herroeping op het bericht van collectieve schuldenregeling) en hij derhalve noodzakelijk kennis moet hebben van de procedure en de beslissing.
Ter zake werd de schuldenaar (lees: schuldbemiddelaar) niet betrokken in de procedure
in hoger beroep.
Onverminderd het gegeven dat het geschil onsplitsbaar is, dat de rechter -hoe dan ookde tussenkomst niet kan bevelen, is inmiddels de bestreden beschikking in kracht van gewijsde. Derwijze was ook elke 'regularisering' van de procedure uitgesloten".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens samenlezing van de bepalingen inzake het belang (artikel 17 Gerechtelijk
Wetboek) en inzake het hoger beroep (de artikelen 1051, 1053, 1054, 1056 en 1057 Gerechtelijk Wetboek), is hoger beroep slechts toegelaten tegen een procespartij met wie de
appellant in eerste aanleg een rechtsband had; als dergelijke partij is te beschouwen degene die voor de eerste rechter tegenovergestelde belangen verdedigde.
Overeenkomstig artikel 1053 Gerechtelijk Wetboek, moet de appellant slechts in geval
van onsplitsbaarheid van het geschil, op straffe van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep, alle partijen met een strijdig belang maar ook de andere partijen in hoger beroep betrekken. Uit de samenlezing van de bepalingen inzake de onsplitsbaarheid (artikel 31 Gerechtelijk Wetboek) en inzake het hoger beroep (de artikelen 1051, 1053, 1054, 1056 en
1057 Gerechtelijk Wetboek), blijkt dat als dergelijke partijen in het onsplitsbaar geschil te
beschouwen zijn degenen die een belang hebben bij de oplossing van het geschil, ongeacht of het gaat om een belang dat strijdig is of gelijklopend met dat van de appellant.
Uit de bepalingen inzake de tussenkomst (de artikelen 15, 16 en 812 Gerechtelijk Wetboek) blijkt eveneens dat de tussenkomende partij een belanghebbende partij moet zijn.
De schuldbemiddelaar, bedoeld in de bepalingen inzake collectieve schuldenregeling, is
geen partij die als gedaagde, als tussenkomende partij of wegens onsplitsbaarheid in hoger
beroep moet worden betrokken, op straffe van ontoelaatbaarheid van het hoger beroep. De
schuldbemiddelaar heeft hiertoe niet het vereiste belang bij de oplossing van het geschil.
Het geschil is weliswaar onsplitsbaar, maar alleen ten aanzien van de schuldeisers en niet
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ten aanzien van de schuldbemiddelaar.
De schuldbemiddelaar wordt integendeel, overeenkomstig de artikelen 1675/6, §2 en
1675/17, §1, §3 en §4 Gerechtelijk Wetboek, door de rechter aangesteld en moet overeenkomstig artikel 1675/17, §2 Gerechtelijk Wetboek, onafhankelijk en onpartijdig zijn.
Overeenkomstig de artikelen 1675/10 en 1675/11, §1 en §2 Gerechtelijk Wetboek, moet
hij een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeisers trachten te bewerkstelligen en
hieromtrent verslag uitbrengen aan de rechter. Krachtens artikel 1675/14 Gerechtelijk
Wetboek, staat hij ook in, voor de opvolging en de controle van de in de aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen. De schuldbemiddelaar is in die hoedanigheid geen vertegenwoordiger, noch van de schuldeisers, noch van de schuldenaar, die trouwens, blijkens de
artikelen 1675/7 en 1675/12 Gerechtelijk Wetboek niet buiten bezit wordt gesteld.
Uit artikel 1675/11, §2 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de griffier, nadat de
schuldbemiddelaar het dossier van minnelijke aanzuiveringsregeling heeft neergelegd, de
partijen en de schuldbemiddelaar bij gerechtsbrief oproept, blijkt daarenboven ook dat de
schuldbemiddelaar moet onderscheiden worden van de partijen bij de collectieve schuldenregeling. De artikelen 1675/14, §2, en 1675/15, §1 Gerechtelijk Wetboek, die voorzien
in de oproeping van de schuldenaar en de schuldeisers en niet in de oproeping van de
schuldbemiddelaar, tonen eveneens het onderscheid tussen de schuldbemiddelaar en de
partijen aan.
De omstandigheden dat de schuldbemiddelaar krachtens artikel 1675/9, §1 Gerechtelijk
Wetboek kennis krijgt van de beschikking tot toelaatbaarheid, dat hij krachtens artikel
1675/11, §2, door de griffier wordt opgeroepen om verslag uit te brengen en dat hij overeenkomstig artikel 1675/14, §3, instaat voor de publiciteit door vermelding, op het bericht
van collectieve schuldenregeling, van een aanzuiveringsregeling, van haar verwerping,
van haar beëindiging of van haar herroeping, maakt van de schuldbemiddelaar geen partij
die door de appellant, op straffe van ontoelaatbaarheid van zijn hoger beroep, in het geding in hoger beroep moet worden betrokken, noch als gedaagde, noch als tussenkomende
partij, noch als partij in een onsplitsbaar geschil.
De omstandigheid dat de in eerste aanleg uitgesproken herroeping van de toelaatbaarheid tot gevolg heeft dat de aanstelling van de schuldbemiddelaar is vervallen, brengt
evenmin de noodzaak met zich mee voor de appellant om de schuldbemiddelaar in de procedure in hoger beroep te betrekken. In geval van hervorming door de appèlrechter van de
beschikking tot herroeping, herleeft immers de eerdere beschikking houdende toelaatbaarheid tot de collectieve schuldenregeling en houdende aanstelling van de schuldbemiddelaar of kan de appèlrechter minstens, krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep (artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek), opnieuw een schuldbemiddelaar aanstellen.
Geen enkele wettelijke bepaling verzet er zich bovendien tegen dat de appèlrechter,
krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, zelf de schuldbemiddelaar laat
oproepen om zijn standpunt te horen omtrent de reden van herroeping.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door het hoger beroep van eiser tegen de beschikking tot herroeping van toelaatbaarheid van diens verzoek tot collectieve schuldenregeling
ontoelaatbaar te verklaren omdat eiser de schuldbemiddelaar niet in de procedure van hoger beroep heeft betrokken, schending inhoudt van alle in het middel aangeduide wetsbepalingen.
(...)

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek, de
herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid van een gerechtelijke aanzui-
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veringsregeling kan worden uitgesproken door de rechter op verzoek van een belanghebbende schuldeiser;
Dat tegen de herroeping hoger beroep mogelijk is door de partijen die voor de
eerste rechter zijn verschenen;
Overwegende dat, krachtens artikel 1675/7, §1, de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop doet ontstaan tussen de schuldeisers en de
opschorting van de loop van de interesten en de onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar tot gevolg heeft;
Dat alle goederen van de verzoeker op het ogenblik van de beschikking alsmede de goederen die hij later verkrijgt, tot voldoening van de schuldeisers in samenloop kunnen worden aangewend;
Dat bij een collectieve schuldenregeling, de schuldbemiddelaar niet alleen toezicht uitoefent op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling, kennis neemt van de aangiften van schuldvordering en inlichtingen inwint, maar ook in belangrijke mate de boedel van de debiteur bestuurt en verbindt, inkomsten bestemd voor de schuldenaar ontvangt en goederen die voor beslag vatbaar zijn te gelde kan maken;
Dat de boedel aldus in vergaande mate door de schuldbemiddelaar wordt bestuurd;
Overwegende dat uit de aard zelf van de procedure blijkt dat wanneer hoger
beroep wordt ingesteld door de schuldenaar die opkomt tegen een beslissing
waarbij de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid wordt uitgesproken, de schuldbemiddelaar moet betrokken worden in de rechtspleging in hoger
beroep;
Dat zolang de schuldenaar zijn hoger beroep alleen richt tegen de schuldeisers
zonder de schuldbemiddelaar in de zaak te betrekken, hij geen uitspraak over zijn
hoger beroep kan verkrijgen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de beslagrechter, geconfronteerd met
het feit dat de schuldenaar een vermomde schenking had gedaan, bij beschikking
van 30 mei 2000 "de schuldbemiddelaar en de schuldeisers heeft uitgenodigd
stelling te nemen omtrent de herroeping van toelaatbaarheid", waarop verschillende schuldeisers de herroeping hebben gevorderd;
Dat de appèlrechter vaststelt dat de schuldbemiddelaar niet betrokken is geweest in de procedure in hoger beroep en oordeelt dat hij hoe dan ook de tussenkomst van de schuldbemiddelaar niet kan bevelen; dat hij het hoger beroep als
ontoelaatbaar afwijst;
Dat hij zodoende ongeacht de door hem gebruikte bewoordingen, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Gryse, Geinger en Claeys Boúúaert.

Nr. 415
1° KAMER - 5 september 2003

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - HANDGESCHREVEN TESTAMENT DOORHALINGEN - BEWIJSLAST - MOEILIJKHEDEN - FEITELIJKE VERMOEDENS - GEEN WETTELIJK
VERMOEDEN.
2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - HANDGESCHREVEN TESTAMENT DOORHALINGEN - BEWIJSLAST - MOEILIJKHEDEN - FEITELIJKE VERMOEDENS - GEEN WETTELIJK
VERMOEDEN.
1º en 2° Het arrest dat op de rechtsleer steunt om te oordelen dat de doorhalingen, zolang
het tegendeel niet bewezen is, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van
het testament en het werk zijn van de erflater zelf, voert geen wettelijk vermoeden in en
grondt zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden1. (Artt. 1350 en 1352 B.W.)
(B. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 De rechtsleer waarnaar het bestreden arrest verwijst en die stelt dat de doorhalingen worden
vermoed samen met het testament te zijn aangebracht, houdt met name verband met de moeilijkheden
betreffende de bewijslast in de bijzondere context van het handgeschreven testament (R. PIRET, "La
destruction, lacération, ou cancellation d'un testament et l'application de l'article 1348 du Code civil",
R.C.J.B. 1954, p. 287; H. JACOBS, "Les testaments - Forme", Rép. Not., dl. III, Boek 8, Brussel,
Larcier, 1985, p. 81; R.P.D.B., trefwoord Donations et testaments, nr. 820; A. KLUYSKENS, Beginselen
van burgerlijk recht, dl III, Gent, Standaard, 1947, p. 273).
Bepaalde auteurs zijn trouwens van oordeel dat naast de door de wet ingestelde vermoedens, die
slechts bestaan in aanwezigheid van een wettekst, tevens "quasi wettelijke" vermoedens bestaan die
door de rechtspraak zijn ingesteld, zoals bijvoorbeeld het vermoeden dat de beroepsverkoper op de
hoogte is van verborgen gebreken (D. MOUGENOT, Rép. Not., 2002, dl. IV “les obligations”, boek II,
"la preuve" dat dienaangaande verwijst naar de leer van H. DE PAGE)
HENRI DE PAGE (Traité, dl. III, nr. 925) meent dat de rechter, hoewel hij feitelijke vermoedens niet tot
de rang van wettelijke vermoedens mag verheffen, als er moeilijkheden zijn om het bewijs te leveren,
in bepaalde gevallen wel het mechanisme van het vermoeden mag hanteren. Zo zou de schuldenaar
aan wie de titel is overhandigd normaal op grond van art. 1315 B.W., moeten bewijzen dat de
voorwaarden voor toepassing het vermoeden van bevrijding vervuld zijn en meer bepaald het
vrijwillig karakter van de overhandiging van de titel. Die auteur neemt daartoe aan dat de rechtspraak
terecht van oordeel is dat het bewijs van de overhandiging van de titel volstaat daar het vrijwillig
karakter ervan eruit zou voortvloeien. In dat geval zou er slechts sprake zijn van een vermoeden juris
tantum dat het bewijs van het tegendeel openlaat.
Die zienswijze wordt gedeeld door N. VERHEYDEN-JEANMART (Le droit de la preuve, 1991, p. 103) die
van mening is dat de rechter weliswaar feitelijke vermoedens niet tot de rang van wettelijke
vermoedens mag verheffen, maar dat die benadering meer te maken heeft met een probleem
betreffende de bewijslast, dat opgelost moet worden door met name acht te slaan op de vereisten van
de geschiktheid van het bewijs.
X.D.R.
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(A.R. C.01.0523.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 mei 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de naam van eiseres is geschrapt uit het testament van mevrouw L. en na te hebben aangenomen dat die schrapping kennelijk de inhoud ervan wijzigt, zodat zij, zo zij na de opmaak van het testament is aangebracht, als een nieuw testament moet worden bestempeld en, om rechtsgeldig te zijn, gedagtekend en ondertekend
moet zijn door de erflater, bevestigt het arrest het beroepen vonnis dat het derdenverzet
van eiseres tegen de beschikking waarbij de verweersters in het bezit gesteld worden van
de goederen van de nalatenschap van mevrouw L., niet gegrond verklaart. Het beslist aldus op alle gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en meer bepaald
op de volgende gronden:
"terecht heeft de eerste rechter op grond van de rechtsleer beslist (...) dat 'de toevoegingen, doorhalingen, overschrijvingen, weglatingen, tussenregels, verwijzingen, enz., zolang het tegendeel niet is bewezen, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak
van het testament en het werk te zijn van de erflater zelf (...). Het bewijs dat de toevoeging of de doorhaling niet het werk is van de erflater dient evenwel te worden geleverd
door degene die zulks beweert';
(...) (eiseres) toont niet aan (...) dat de doorhaling is geschied na de opmaak van het testament; bijgevolg is het voor de rechtsgeldigheid van die doorhaling niet vereist dat ze gedagtekend en ondertekend is door de erflater".
Grieven
Krachtens artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek zijn wettelijke vermoedens die welke door een bijzondere wetsbepaling verbonden zijn met zekere handelingen of met zekere feiten die de wetgever bewijskrachtig genoeg acht om de daaruit af te leiden gevolgtrekking tot algemene regel te verheffen. Zonder een wet die in een wettelijk vermoeden
voorziet is er van een wettelijk vermoeden geen sprake. Krachtens artikel 1352 van het
Burgerlijk Wetboek ontslaat alleen een wettelijk vermoeden dat aan de voorwaarden van
artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek voldoet degene in wiens voordeel het bestaat,
van ieder bewijs.
Daar geen enkele wet bepaalt dat "de toevoegingen, doorhalingen, overschrijvingen,
weglatingen, tussenregels, verwijzingen, enz.., zolang het tegendeel niet is bewezen, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het testament", schendt het arrest, dat
dit vermoeden invoert en eiseres verwijt het niet te hebben weerlegd, de artikelen 1350 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest beslist "dat de eerste rechter op grond van de
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rechtsleer terecht heeft beslist [...] dat 'de toevoegingen, doorhalingen, overschrijvingen, weglatingen, tussenregels, verwijzingen, enz., zolang het tegendeel
niet is bewezen, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het testament en het werk te zijn van de erflater zelf' [en dat] het bewijs dat de toevoeging of de doorhaling niet het werk is van de erflater evenwel dient te worden
geleverd door degene die zulks beweert";
Dat het arrest, daar het aldus geen wettelijk vermoeden invoert en zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden grondt, de in het middel aangegeven wetsbepalingen niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
5 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 416
1° KAMER - 5 september 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - SAMENLOPENDE FOUTEN - VERPLICHTING JEGENS
GETROFFENE OM DE SCHADE TE VERGOEDEN - VOLLEDIGE VERGOEDING.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - SAMENLOPENDE FOUTEN - ERNST VAN DE FOUTEN RAMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER BURGERLIJKE ZAKEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT SAMENLOPENDE FOUTEN - MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROFFENE - ERNST VAN DE
FOUTEN - RAMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
1º Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de
getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt jegens de getroffene niet
worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º en 3° De rechter dient te beoordelen in hoeverre eenieders fout ertoe bijgedragen heeft
de schade te doen ontstaan en op die grondslag het aandeel van de schadevergoeding
vast te stellen dat door degene die de schade heeft veroorzaakt aan de getroffene
verschuldigd is2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(R. T. BELHOLZ N.V.)

1 Zie Cass., 25 jan. 2002, A.R. C.00.0068.F, nr. 54.
2 Zie Cass. 19 okt. 2001, A.R. C.00.0031.F, nr. 558.
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0602.F - C.01.0604.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 20 juni 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer
C.01.0602.F
De eisers voeren twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, inzonderheid 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht luidens hetwelk de rechter gebonden is door de vorderingen en het verweer van de partijen, geen uitspraak mag doen over een niet gevorderde zaak en niet meer mag toekennen dan is gevraagd, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen en redenen
De verweersters sub 1 tot 3 hadden bij het hof van beroep een vordering ingesteld tot
veroordeling van de eisers, als erfgenamen van Michel Meunier, bedrijfsrevisor, in leven
wonende te 4000 Luik, avenue de l'Observatoire, 34, waarvan de nalatenschap is aanvaard
door de eisers onder voorrecht van boedelbeschrijving, om de bedragen van 32.494.799
BEF (zijnde 14.326.483 BEF als terugbetaling van de "voorschotten" aan Gérard Bois die
niet zijn geïnd en 18.168.316 BEF als verlies op eigen middelen) terug te betalen aan de
eerste verweerster, van 8.762.461 BEF (zijnde 3.812.143 BEF als terugbetaling van de
"voorschotten" aan Gérard Bois die niet zijn geïnd en 4.950.318 BEF als verlies op eigen
middelen) aan de tweede verweerster en van 11.554.777 BEF (zijnde 887.125 BEF als terugbetaling van de "voorschotten" aan Gérard Bois die niet zijn geïnd en 10.667.652 BEF
als verlies op eigen middelen) aan de [derde] verweerster, waarbij de verweersters sub 1
tot 3 bovendien vragen om de uitspraak aan te houden over het overige van hun vordering,
dat die bedragen overschrijdt en waartoe enkel op grond van een verslag van een deskundige die zij willen doen aanstellen een provisionele veroordeling is gevorderd, en zulks
hoofdelijk of in solidum met de vroegere bestuurders van Gérard Bois, de verweerders
sub 4 tot 6, en met de verweerster sub 7, aandeelhouder van Gérard Bois, op grond van de
fout die de rechtsvoorganger van de eisers bij de uitvoering van zijn mandaat als bedrijfsrevisor van Gérard Bois heeft gemaakt, aangezien die fout hen op een dwaalspoor heeft
gebracht nopens de ware toestand van Gérard Bois en hen ertoe heeft aangezet de vennootschap verschillende voorschotten toe te staan, in het vooruitzicht van de "overname"
van haar aandelen door Désiré Senny, Clara Defosse, Christine Senny, Marina Senny, Agnès Senny en de naamloze vennootschap Compagnie Artisanale Forestière et Foncière,
verder de litisconsorten Senny genaamd, welke voorschotten zij niet hebben kunnen innen
wegens het later uitgesproken faillissement van Gérard Bois.
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Het arrest heeft erop gewezen "dat de materialiteit van de aan die bedrijfsrevisor (de
rechtsvoorganger van de eisers) in het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek ten laste gelegde feiten, te weten overtreding van de wet inzake de boekhouding van de ondernemingen en de jaarrekeningen, is aangetoond door dat vooronderzoek dat, wat hem betreft,
eindigde met de beslissing van de raadkamer van 30 november 1994 die de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling in zijn voordeel uitsprak", dat "(de rechtsvoorganger
van de eisers), door zonder enig voorbehoud de regelmatigheid van de boekhouding van
de onderneming te bekrachtigen zonder de aangewezen controles uit te voeren en door
een duidelijk onjuist rendabiliteitsplan van de onderneming op te stellen, een fout heeft
begaan die een oorzakelijk verband vertoont met de schade die onder meer door de verweerders sub 1 tot 3 is geleden, dat de rechtsvoorganger van de eisers "geen enkele controle, zelfs niet buiten de onderneming, heeft uitgevoerd, dat hij het werkelijk bestaan van
de voorraden niet heeft onderzocht in de onderstelling dat die moeilijk te ramen zouden
zijn geweest en dat hij de grove vergissingen in de boekhouding niet heeft opgemerkt, met
name de post van de leveranciersrekeningen schuldenaars voor meer dan 23 miljoen
BEF", en vervolgens beslist dat "(de litisconsorten Senny en de verweersters onder 1 tot
3) zonder die fout niet zouden hebben overwogen de aandelen van Gérard Bois over te nemen en evenmin aanzienlijke bedragen van de ondernemingen die zij leidden zouden hebben geïnvesteerd", maar de eisers qualitate qua toch slechts veroordeelt tot betaling, in solidum met verweerder sub 4, de verweerster sub 5 (voor lagere bedragen als borg van Gérard Bois), en de verweerders sub 6 en 7, om de bedragen van 14.326.483 BEF aan verweerster sub 1, 3.812.143 aan verweerster sub 2 en 887.125 BEF aan verweerster sub 3,
zijnde het bedrag van de "voorschotten" die elk van hen van hen aan Gérard Bois heeft
toegestaan en die niet zijn geïnd, en hun vorderingen voor het overige om de volgende redenen afwijst:
"Overwegende dat de gelden die de (verweersters sub 1 en 2) in de vennootschap Gérard Bois op korte tijd hebben ingebracht en de partijen gezaagd eikenhout die (verweerster sub 3) bij Gérard Bois in depot heeft gegeven, erop wijzen dat de zaakvoerders van
die bedrijven, de litisconsorten Senny, de vennootschap Gérard Bois tot elke prijs onverwijld wilden herfinancieren;
Overwegende dat die ondernemingen 'weliswaar door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op enig andere wijze, belang kunnen nemen in vennootschappen
of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel hebben als [zij] of een dergelijk doel kunnen ontwikkelen' en hoewel hun voorschot van gelden te wijten is aan de fouten van de zaakvoerders van (...) Gérard Bois, van de verweerster sub 7 en van Michel
Meunier (de rechtsvoorganger van de eisers) die hen op een dwaalspoor hebben gebracht
nopens de werkelijke toestand van de vennootschap Gérard Bois, toch moet vastgesteld
worden dat de bestuurders van die vennootschappen overhaast hebben gehandeld, zonder
de vereiste voorzichtigheid aan de dag te leggen te meer daar zij op de hoogte waren van
bepaalde financiële moeilijkheden van de vennootschap Gérard Bois aangezien zij, zoals
reeds is vermeld, met die vennootschap het systeem van schoorsteenwissels toepasten;
Overwegende dat daaruit volgt dat het billijk lijkt, gelet op de respectieve fouten van de
betrokken partijen, (de verweerders sub 4 en 6), de verweerster sub 7 en de erfgenamen
van Michel Meunier (de rechtsvoorganger van de eisers) in solidum te veroordelen tot terugbetaling aan (de verweersters sub 1 tot 3) van het bedrag van de voorschotten die zij
aan de vennootschap Gérard Bois hebben verleend en de overige, door die vennootschappen en hun zaakvoerders aangevoerde schade te hunnen laste te laten, aangezien hun in
vereffeningstelling hoofdzakelijk het gevolg is van de overhaaste en onvoorzichtige wijze
waarop hun zaakvoerders zijn opgetreden, zonder de werkelijke toestand van de vennootschap Gérard Bois, waarvan zij de moeilijkheden kenden, met voldoende aandacht te onderzoeken; dat daaruit volgt dat het verzoek om een deskundigenonderzoek zonder belang
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is".
Grieven
Degene die het slachtoffer is van een strafrechtelijke of quasi-delictuele fout die door
een derde is begaan, kan slechts vergoeding krijgen van de schade die een oorzakelijk verband met de fout vertoont, als die schade is aangetoond.
Als de schade tegelijk is veroorzaakt door de fout van de getroffene en door die van een
derde kan de getroffene slechts gedeeltelijke vergoeding verkrijgen. Die vergoeding staat
dan in verhouding tot de ernst van de door de getroffene en die derde begane fouten, aangezien de derde jegens de getroffene slechts gehouden is naar rato van zijn aandeel in de
aansprakelijkheid.
Uit de boven weergegeven of samengevatte redenen van het arrest blijkt dat het hof van
beroep beslist dat de rechtsvoorganger van de eisers weliswaar een fout heeft begaan die
een oorzakelijk verband met de schade van de verweersters sub 1 tot 3 vertoont, maar dat
die schade ook is veroorzaakt door de eigen fout van die verweersters.
Uit de drie consideransen van het arrest die verder in extenso worden weergegeven kan
evenwel niet worden opgemaakt of het hof van beroep, bij de veroordeling in solidum van
de eisers, de verweerders sub 4 en 6 en de verweerster sub 7 om aan de verweersters sub 1
tot 3 maar een gedeelte van de door laatstgenoemde gevorderde bedragen te betalen, te
weten "het bedrag van hun voorschotten" aan Gérard Bois, en door "'de overige schade'
die zij aanvoeren " ten laste te laten " van die vennootschappen en hun zaakvoerders" en
zulks "gelet op de respectieve fouten van de betrokken partijen", beslist
a) dat de schade die de verweersters sub 1 tot 3 wilden vergoed zien geheel is aangetoond, inclusief de schade ten gevolge van het verlies van hun eigen middelen ten gevolge
van hun in vereffeningstelling, aangezien de veroordeling tot de terugbetaling van de verleende "voorschotten" beperkt is, wegens de fout van verweersters en hun bestuurders zelf
en wegens de verdeling van de aansprakelijkheid die daarvan het gevolg is,
b) dat de schade die de verweerders sub 1 tot 3 wilden vergoed zien slechts is aangetoond tot beloop van de hen toegekende terugbetaling van de verleende "voorschotten",
waarbij "de overige schade" van de verweersters sub 1 tot 3, die te hunnen laste blijft, niet
is aangetoond,
of c) dat het zonder belang is te onderzoeken of "de overige schade" die de verweersters
sub 1 tot 3 vergoed willen zien al dan niet is aangetoond, aangezien dat toezicht de beslissing niet beïnvloedt, daar die "overige schade" te hunnen laste blijft wegens de fout die de
verweersters zelf hebben begaan en de verdeling van de aansprakelijkheid die daarvan het
gevolg is.
...
1.3. Derde onderdeel
Indien het hof van beroep, door de weergegeven redenen, beslist dat niet hoeft te worden nagegaan of "de overige schade" die de verweersters sub 1 tot 3 vorderen al dan niet
is aangetoond en dat toezicht niet uitvoert, past het op onwettige wijze de regel toe dat de
getroffene van een schade die zowel door zijn fout als door die van een derde is veroorzaakt, enkel recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van die schade, aangezien de derde naar verhouding aansprakelijk dient te worden gesteld.
De toepassing van die regel vereist immers dat de rechter vooraf het bestaan en de omvang van de schade vaststelt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek).
...
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...
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers C.01.0602.F en C.01.0604.F tegen hetzelfde arrest zijn
gericht; dat zij dienen te worden gevoegd;
I. Cassatieberoep ingeschreven op de algemene rol onder het nummer
C.01.0602.F
Eerste middel
Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest heeft gezegd dat "hoewel het voorschot van gelden
[door de eerste drie verweersters] te wijten [is] aan de fouten van de zaakvoerders van de naamloze vennootschap Gérard Bois, [aan die van de verweerster
sub 7] en van [de rechtsvoorganger van de eisers] die hen op een dwaalspoor
hebben gebracht nopens de werkelijke toestand van de vennootschap Gérard
Bois", "de bestuurders van die vennootschappen [niettemin] overhaast [hadden]
gehandeld [en] zonder de vereiste voorzichtigheid aan de dag te leggen" en vervolgens beslist "dat het billijk lijkt, gelet op de respectieve fouten van de betrokken partijen, [de verweerders sub 4 en 6], [de verweerster sub 7] en [de eisers] in
solidum te veroordelen tot terugbetaling aan [de eerste drie verweersters] van het
bedrag van [die] voorschotten", welk bedrag volgens het arrest aangetoond is,
"en de overige door die vennootschappen en hun zaakvoerders aangevoerde
schade te hunnen laste te laten", zodat het verzoek om een deskundigenonderzoek van die vennootschappen om die schade aan te tonen "zonder belang is";
Overwegende dat het arrest aldus oordeelt dat niet hoeft te worden nagegaan
of de overige door de eerste drie verweersters aangevoerde schade is aangetoond;
Overwegende dat ingevolge artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek alleen de
schade waarvan het bestaan en de omvang zijn aangetoond en die zonder de in
aanmerking genomen fouten niet op die wijze zou zijn tot stand gekomen, kan
worden vergoed;
Overwegende de schadeverwekker, wanneer de schade door samenlopende
fouten, onder meer die van de getroffene, is veroorzaakt, niet tot volledige schadevergoeding jegens de getroffene kan worden veroordeeld; dat het aan de rechter staat te beoordelen in welke mate eenieders fout tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen en op grond daarvan te bepalen welk deel van de schadevergoeding door de dader aan de getroffene moet worden betaald;
Overwegende dat het arrest dat aanneemt dat samenlopende fouten van de
rechtsvoorganger van de eisers, enerzijds, en van de drie eerste verweersters, anderzijds, de schade van laatstgenoemden hebben veroorzaakt en de rechtsvoorganger van de eisers tot vergoeding van de hele door hen aangetoonde schade
veroordeelt zonder het bestaan noch de omvang vast te stellen van de schade die
zij zonder meer aanvoeren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Tweede middel:
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Overwegende dat de rechter ingevolge artikel 1138, 3° van het Gerechtelijk
Wetboek uitspraak moet doen over alle punten van de vordering die bij hem aanhangig is;
Overwegende dat het hof van beroep geen uitspraak heeft gedaan over het bijkomend punt uit de vordering van de eisers dat "het aandeel van de aansprakelijkheid" tussen hen en de verweerders sub 4 tot 7 wil doen bepalen en hen "wil
toestaan de vordering tot betaling van een bijdrage" tegen die verweerders in te
stellen;
Dat het middel gegrond is;
Over de andere grieven:
Overwegende dat de andere onderdelen van het eerste middel niet hoeven te
worden onderzocht daar ze tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de cassatieberoepen die onder de nummers C.01.0602.F en C.01.0604.F
op de algemene rol zijn ingeschreven;
Bij de uitspraak over het cassatieberoep dat onder het nummer C.01.0602.F op
de algemene rol is ingeschreven:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het een veroordeling van de eisers
ten voordele van de eerste drie verweersters uitspreekt, nalaat uitspraak te doen
over de vordering van eiseres tegen de verweerders sub 4 tot 7 en uitspraak doet
over de kosten van die partijen;
Bij de uitspraak over het cassatieberoep dat onder het nummer C.01.0604.F op
de algemene rol is ingeschreven:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het veroordelingen van eiseres ten
voordele van de verweerders sub 7 tot 9 uitspreekt en uitspraak doet over de kosten van die partijen;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige:
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing aan de bodemrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
5 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint, Verbist en Draps.
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Nr. 417
1° KAMER - 5 september 2003

1º GEMEENTE - VORDERING IN RECHTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - GEMEENTERAAD - MACHTIGING - NEERLEGGING VAN DE MACHTIGING - TERMIJN.
2º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - GEMEENTERAAD - MACHTIGING - NEERLEGGING VAN DE MACHTIGING - TERMIJN.
1º en 2° De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en
schepenen om in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven 1.
(Art. 270 Nieuwe Gemeentewet)
(STAD MOESKROEN T. REGIE DER GEBOUWEN e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0539.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 18 februari 2002 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, en voor zoveel als nodig, 867 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 104, 105, 106, 117, 123, 8° en 9° van de nieuwe gemeentewet van 24 juni
1988.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de bij exploot van 30 maart 1993 ingestelde hoofdvordering van eiseres niet-ontvankelijk, wijst ze af en veroordeelt haar in de kosten van verweersters appèlgeding en grondt zijn beslissing hierop
"dat (verweerster) staande houdt dat die vordering niet-ontvankelijk is omdat zij ingesteld is met schending van artikel 270 van de nieuwe gemeentewet;
dat behoudens de gevallen bedoeld in het eerste lid van die bepaling, het instellen van
een vordering in rechte door een gemeente een voorafgaande machtiging van de gemeenteraad vereist;
dat in dit geval blijkt dat er geen dergelijke machtiging voorhanden was op de dag dat
de gedinginleidende dagvaarding werd ingesteld die enkel op het initiatief van het college
van burgemeester en schepenen tot stand was gekomen;
dat (eiseres) staande houdt dat een dergelijke machtiging evenwel niet vereist was, aangezien zij zich in een van de gevallen bevond waarin artikel 270 van de nieuwe gemeentewet voorziet, namelijk dat zij opgetreden is in een spoedeisend geval en tot bewaring van
1 Zie Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, nr. 255 en concl. adv.-gen. DUBRULLE.
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recht teneinde, enerzijds, aanzienlijke financiële belangen te vrijwaren, gelet op de korte
verjaringstermijn die geldt voor rechtsvorderingen ontstaan uit een overheidsopdracht (artikel 18 van de algemene aannemingsvoorwaarden) en, anderzijds, om verweer te voeren
tegen eisen die via gerechtelijke weg zijn ingesteld in het kader van de afzonderlijke
rechtsvordering - vóór de samenvoeging wegens samenhang - van de naamloze vennootschap Declerck;
dat (eiseres) alleen maar melding maakt van die verjaringstermijn, zonder evenwel andere uitleg of gegevens te verstrekken op grond waarvan het hof (van beroep) de juistheid
van haar desbetreffende beweringen zou kunnen onderzoeken;
dat overigens niets erop wijst dat de rechtsvordering van (eiseres) tegen (verweerster)
ingesteld is tot bewaring van recht na de rechtsvordering van de naamloze vennootschap
Declerck, rekening houdend met het feit dat het door laatstgenoemde begonnen proces
impliceerde dat (eiseres) ten gronde verweer moest voeren;
dat het dus niet gaat om een van de gevallen bedoeld in artikel 270, eerste lid van de
nieuwe gemeentewet waarin (eiseres) geen voorafgaande machtiging van de gemeenteraad hoeft te hebben voordat zij haar rechtsvordering tegen (verweerster) instelt;
dat die ontbrekende voorafgaande machtiging van de gemeenteraad bijgevolg niet kan
worden verholpen door een latere beslissing van dat orgaan om het door het college van
burgemeester en schepenen genomen onwettig initiatief te bekrachtigen, hetgeen erop
neer zou komen dat een nietige akte wordt bevestigd;
dat aldus de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 1996 die (eiseres) overlegt niet
ter zake dienend is en haar hoofdvordering van 14 april 1993 tegen (verweerster) niet-ontvankelijk is".
Grieven
De hoofdvordering van eiseres is ingesteld bij dagvaarding van 30 maart 1993.
Het staat vast, en het wordt trouwens vastgesteld door het beroepen vonnis van 7 september 1998 waarvan het bestreden arrest de redenen overneemt,
"dat de raadsman van (eiseres) op de terechtzitting van 6 april 1998 in het debat een afschrift heeft gebracht van de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 1996 'waarbij de
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van (eiseres) d.d. 15 februari
1993 wordt bekrachtigd en aan meester V.D., de raadsman van de Stad, volmacht wordt
gegeven om haar te vertegenwoordigen in het geschil met (verweerster) m.b.t. de uitbreiding van het postkantoor, en bijkomend, in het geschil met de naamloze vennootschap Ets
Declerck';
dat dit stuk verwijst naar het feit dat (eiseres) eisende partij is in een rechtsvordering
ten gronde die tegen (verweerster) is ingesteld en dat de machtiging van de gemeenteraad
bijgevolg onontbeerlijk is".
Het bestreden arrest verklaart die vordering van eiseres evenwel niet-ontvankelijk, en
zulks op grond:
"dat het instellen van een rechtsvordering door een gemeente een voorafgaande machtiging van de gemeenteraad vereist;
dat in dit geval blijkt dat er geen dergelijke machtiging voorhanden was op de dag dat
de gedinginleidende dagvaarding werd ingesteld die enkel op het initiatief van het college
van burgemeester en schepenen tot stand was gekomen; (...)
dat het (...) niet gaat om een van de gevallen bedoeld in artikel 270, eerste lid van de
nieuwe gemeentewet waarin (eiseres) geen voorafgaande machtiging van de gemeenteraad hoeft te hebben voordat zij haar rechtsvordering tegen (verweerster) instelt;
dat die ontbrekende voorafgaande machtiging van de gemeenteraad bijgevolg niet kan

Nr. 417 - 5.9.03

HOF VAN CASSATIE

1607

worden verholpen door een latere beslissing van dat orgaan om het door het college van
burgemeester en schepenen genomen onwettig initiatief te bekrachtigen, hetgeen erop
neer zou komen dat een nietige akte wordt bevestigd;
dat aldus de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 1996 die (eiseres) overlegt niet
ter zake dienend is en haar hoofdvordering van 14 april 1993 tegen (verweerster) niet-ontvankelijk is".
Het college van burgemeester en schepenen van eiseres, dat de beslissing had genomen
om de voornoemde vordering in te stellen, was nochtans belast met het voeren van de
rechtsgedingen waarbij de gemeente, hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is
(artikel 123, 8° van de in het middel aangewezen nieuwe gemeentewet).
Alle andere rechtsvorderingen dan die bedoeld in artikel 270, eerste lid van de nieuwe
gemeentewet mogen slechts na machtiging van de gemeenteraad door het college worden
ingesteld (artikel 270, tweede lid van de van de in het middel aangewezen nieuwe gemeentewet).
Het gaat hier evenwel om een regel die vastgelegd is om de gemeente te beschermen.
Hieruit volgt dat de nietigheid die deze regel sanctioneert betrekkelijk is en tot de sluiting van het debat kan worden gedekt door de gemeenteraad die alles regelt wat van gemeentelijk belang is (artikel 117 van de in het middel aangewezen nieuwe gemeentewet).
Uit de bevestiging van een nietige akte volgt het tenietgaan van de middelen en excepties die tegen die akte konden worden ingesteld, onverminderd de rechten van derden (artikel 1338, derde lid van het Burgerlijk Wetboek).
Bijgevolg heeft het bestreden arrest, door te beslissen dat "die ontbrekende voorafgaande machtiging van de gemeenteraad niet kan worden verholpen door een latere beslissing
van dat orgaan om het door het college van burgemeester en schepenen genomen onwettig
initiatief te bekrachtigen, hetgeen erop neer zou komen dat een nietige akte wordt bevestigd":
1° het betrekkelijk karakter miskend van de nietigheid die artikel 270, tweede lid van
de nieuwe gemeentewet sanctioneert (schending van voornoemd artikel 270, tweede lid);
2° dan ook de bevoegdheid van de gemeenteraad miskend om die betrekkelijke nietigheid tot de sluiting van het debat te dekken (schending van de in het middel aangewezen
bepalingen en inzonderheid van de artikelen 117 en 270, tweede lid van de nieuwe gemeentewet en van artikel 1338, inzonderheid derde lid van het Burgerlijk Wetboek).
3° bijgevolg, de bevoegdheid van de het college van burgemeester en schepen miskend
om de rechtsgedingen van de gemeente te voeren, mits het daartoe van de gemeenteraad
machtiging heeft verkregen, ook al is deze naderhand gegeven vóór de sluiting van het debat (schending van de in het middel aangewezen bepalingen van de nieuwe gemeentewet,
en inzonderheid de artikelen 123, 8°, en 270, tweede lid van die wet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het college van burgermeester en schepenen, krachtens artikel 123, 8° van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, belast is met het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als verweerder betrokken is;
Dat krachtens artikel 270, tweede lid van die wet, behoudens de in het eerste
lid vastgelegde uitzonderingen, de rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, door het college slechts mogen worden ingesteld na machtiging van
de gemeenteraad;
Dat de machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en
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schepenen om in rechte op te treden, tot de sluiting van het debat kan worden gegeven;
Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat "(de) ontbrekende voorafgaande machtiging van de gemeenteraad niet kan worden verholpen door een latere beslissing van dat orgaan om het door het college van burgemeester en schepenen genomen onwettig initiatief te bekrachtigen, hetgeen erop neer zou komen
dat een nietige akte wordt bevestigd", dat "aldus de beslissing van de gemeenteraad van 3 juni 1996 die (eiseres) overlegt niet ter zake dienend is en (dat) haar
hoofdvordering van 14 april 1993 tegen (verweerster) niet-ontvankelijk is" de in
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de hoofdvordering van eiseres
niet-ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de kosten van het gedingen
tussen de partijen;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 418
1° KAMER - 5 september 2003

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BESLISSING IN HET KADER VAN DE WET VAN 26 JUNI 1990 BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE - VERZOEKSCHRIFT - ART.
1080 GER.W. - TOEPASSELIJKHEID.
2º GEESTESZIEKE - BESLISSING IN HET KADER VAN DE WET VAN 26 JUNI
1990 - BESCHERMING VAN DE PERSOON VAN DE GEESTESZIEKE - CASSATIEBEROEP - VORM VERZOEKSCHRIFT - ART. 1080 GER.W. - TOEPASSELIJKHEID.
1º en 2° De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke houdt geen
afwijkende bepaling van artikel 1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij, met
toepassing van art. 31 voormelde W. 26 juni 1990, cassatieberoep wordt ingesteld,
ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie 1. (Art. 1080 Ger.W.;
art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke)

1 Cass., 26 maart 1999, A.R. C.99.0067.N, nr. 185.
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(P. T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0587.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 14 oktober 2002 door de
vrederechter van het kanton Zinnik - Le Roeulx is gewezen en tegen het vonnis
dat op 31 oktober 2002 door de vrederechter van het eerste kanton Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097
van het Gerechtelijk Wetboek opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid: het
verzoekschrift is niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend;
Overwegende dat ingevolge artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek cassatieberoep wordt ingesteld bij een verzoekschrift dat zowel op het afschrift als op
het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Dat de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke geen
afwijkende bepaling van dat artikel inhoudt, zodat het verzoekschrift waarbij
cassatieberoep wordt ingesteld, met toepassing van artikel 31 van die wet, ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
Overwegende dat het verzoekschrift waarbij cassatieberoep is ingesteld niet
door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet worden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
5 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal.

Nr. 419
3° KAMER - 8 september 2003

ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - TAKEN ART. 63 ARBEIDSONGEVALLENWET - GEEN MELDINGSPLICHT AAN ZIEKTEVERZEKERINGSINSTELLING
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- ONGEVALLEN VÓÓR 1 JANUARI 1988 - SCHADELOOSSTELLING NA HERZIENINGSPERIODE GEVOLG.
De in artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet omschreven meldingsplicht van de
arbeidsongevallenverzekeraar aan de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is
aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de
verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit, is niet aan het Fonds voor
arbeidsongevallen opgelegd; deze meldingsplicht is evenmin opgelegd in het geval het
Fonds, ingevolge de artikelen 25bis en 58bis, §1, 3° van de Arbeidsongevallenwet
vergoedingen dient te betalen in verband met ongevallen die de getroffene overkomen
zijn vóór 1 januari 1988. (Artt. 63, 25bis en 58bis, §1, 3° Arbeidsongevallenwet)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.02.0125.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 april 2002 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. Feiten
Het arrest stelt volgende feiten vast:
X werd op 22 november 1985 het slachtoffer van een arbeidsongeval, waarvoor hij 33 pct. blijvend arbeidsongeschikt werd erkend. Na de consolidatie en
na het verstrijken van de herzieningstermijn, werd hij opnieuw tijdelijk volledig
arbeidsongeschikt van 14 maart 1994 tot en met 19 augustus 1994 en vervolgens
van 22 september 1994 tot en met 30 september 1995.
In afwachting van een beslissing van eiser met betrekking tot de uitkering van
een bijslag wegens verergering van de arbeidsongeschiktheid na het verstrijken
van de herzieningstermijn, ging verweerder over tot de betaling van dagvergoedingen.
Bij aangetekende brief van 22 juni 1995 meldde eiser dat hij geen tussenkomst
kon verlenen omdat de "hervalperiodes" niet in oorzakelijk verband met het arbeidsongeval werden bevonden.
Daarop vorderde verweerder de gedane uitkeringen terug van eiser op grond
van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet, stellend dat hij door eiser pas na de
wettelijke termijn verwittigd werd van diens beslissing om tussenkomst te weigeren.
IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 63, inzonderheid §2, eerste en derde lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (zoals gewijzigd bij wet van 9 november 1983 en bij koninklijk
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besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- voor zoveel als nodig:
- artikel 25, derde lid van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd door de
wet van 17 juli 1985 en het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 25bis van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals ingevoegd bij koninklijk
besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 49 van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij wet van 30 december 1992);
- artikel 58, §1, 3° van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 72 van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij wet van 1 augustus 1985 en bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987).
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Het vernietigt de
beslissing van de eerste rechter en opnieuw wijzend, veroordeelt het eiser om aan verweerder 15.668,01 euro te betalen, meer de wettelijke intresten vanaf 1 oktober 1994, en
de gerechtelijke intresten, mits voorbehoud wat het totaal bedrag der intresten betreft.
Eiser wordt tevens tot de kosten van beide aanleggen veroordeeld.
Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"5.1. De betwisting tussen partijen betreft de toepassing van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet, meer bepaald dienen de vragen te worden beantwoord:
1) of de meldingsplicht aan de ziekteverzekeraar voorgeschreven in artikel 63 van de
Arbeidsongevallenwet ook geldt ten overstaan van het Fonds voor arbeidsongevallen, nu
de tekst van de wet telkens spreekt van "de verzekeraar" ?;
2) of deze meldingsplicht ook geldt voor aanvragen na het verstrijken van de herzieningstermijn ?
5.2. (...)
5.3. De chronologische evolutie van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet toont aan
welke de ratio legis is van deze bepaling.
- Volgens artikel 62 van de Arbeidsongevallenwet wordt de verplichting van de werkgever geformuleerd om een aangifte te doen "bij de bevoegde" verzekeraar binnen de termijn van tien dagen na het ongeval en op de wijze door de Koning bepaald.
- Artikel 63 (in zijn oorspronkelijke versie) vangt in §1 aan met de vermelding dat wanneer de verzekeraar aan de hand van de aangifte van oordeel is dat er twijfel bestaat over
de toepassing van de wet op het ongeval, hij de arbeidsinspecteur binnen de twee weken
die volgen op de ontvangst van de aangifte moet verwittigen: deze stelt een onderzoek in
naar de oorzaken van het ongeval en maakt proces-verbaal van onderzoek op; een afschrift wordt aan de verzekeraar, aan de getroffene of aan zijn rechthebbende en aan de
griffie van de bevoegde rechtsmacht gezonden.
- Paragraaf 2 van dit artikel gaf in zijn oorspronkelijke versie, eerste lid, de volgende
tekst:
(...)
- Van bij de aanvang was het derhalve de bedoeling van §2 van artikel 63 om "de werknemer die in de waan verkeert te zullen uitbetaald worden op basis van de Arbeidsongevallenwet en daarom verzuimt zijn ziekenfonds te verwittigen, met deze nieuwe regeling
niet langer meer tussen twee stoelen (te laten) vallen indien hem later wordt medegedeeld
dat er geen arbeidsongeval aanwezig was" (...)
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- Wat de exacte draagwijdte en bedoeling is van de sanctie tegenover de verzekeraar die
nalatig is inzake de verwittiging van de mutualiteit, wordt niet expliciet gezegd, maar kan
afgeleid worden uit de tekst van de wet zelf. Ingeval de arbeidsongevallenverzekeraar
laattijdig de mutualiteit verwittigt van zijn verwerping of twijfel, moet de arbeidsongevallenverzekeraar zelf de bedragen betalen aan de mutualiteit die deze uitbetaald heeft aan
het slachtoffer van het arbeidsongeval, en dit vanaf "het begin van de arbeidsongeschiktheid" tot op de dag van de (laattijdige) verwittiging/verklaring aan de mutualiteit.
- Bij artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 18 van 6 december 1978 tot wijziging en
aanvulling van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 werd artikel 63, §1, thans vervangen door de volgende bepaling:
(...)
Deze wetswijziging had derhalve enkel invloed wat de dienst betreft die een procesverbaal kan opmaken naar aanleiding van een betwist of in vraag gesteld arbeidsongeval:
namelijk thans het Fonds voor arbeidsongevallen in de plaats van de technische inspectie
voordien.
- Met het enig artikel van de wet van 9 november 1983 tot wijziging van artikel 63 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt paragraaf 1, tweede lid, vervangen
door:
(...)
Paragraaf 2, tweede lid, werd vervangen door:
(...)
Deze wetswijziging beoogde enerzijds de ziekenfondsen een bijkomende waarborg te
verlenen door hen eveneens een afschrift van het proces-verbaal toe te sturen zodat zij
eveneens over informatie beschikken over de oorzaken en omstandigheden van het ongeval. Als in de plaatsgestelde verzekeringsinstelling moet het ziekenfonds immers kunnen
oordelen of de weigering het arbeidsongeval te erkennen al dan niet gegrond is, en anderzijds ervoor zorgen dat de betrokkene niet zonder inkomen zou vallen (...)
Over de vraag of artikel 58, §1, 1°, 2° en 3°, betreffende de taken van het Fonds voor
arbeidsongevallen niet moet worden aangepast, antwoordt een lid dat er geen twijfel bestaat over de plichten van het Fonds voor arbeidsongevallen: "wanneer het Fonds optreedt
als verzekeraar dient het zich ook als dusdanig te gedragen." (...)
- Bij artikel 26 van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 werd de termijn
van twee weken bepaald in artikel 63, §1 van de wet opgetrokken naar dertig dagen.
- Tenslotte werden, overeenkomstig artikel 35 van de Wet van 10 augustus 2001 betreffende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering, de woorden
"verzekeraar", "verzekeringsinstelling" en "gemachtigde verzekeraar" in de tekst van de
Arbeidsongevallenwet vervangen door "verzekeringsonderneming".
Uit deze chronologische weergave blijkt:
1° dat de wetgever de sanctie op het niet- of laattijdig verwittigen door de arbeidsongevallenverzekeraar van de mutualiteit (namelijk dat hijzelf daardoor de ziekte-uitkeringen
moet terugbetalen aan de mutualiteit) reeds van bij de totstandkoming van de wet opgenomen had in artikel 63;
2° dat de verplichting om de mutualiteit te verwittigen van een weigering of twijfel inzake de toepassing van de wet gekoppeld was aan de verplichting tot aangifte van het arbeidsongeval (verplichting ten laste van de werkgever);
3° dat de ratio legis van deze sanctie niet bestond in het beschermen van het slachtoffer
(dat immers op een andere wijze beschermd werd) maar in het sanctioneren van de nalati-
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ge verzekeraar: immers, of de arbeidsongevallenverzekeraar nu al of niet de mutualiteitsuitkeringen moet terugbetalen is voor het slachtoffer zonder het minste belang).
5.4. De wetswijziging van 9 november 1983 (...) toont aan dat de procedure van artikel
63, en dus ook de meldingsplicht van toepassing is op het Fonds voor arbeidsongevallen,
zoals opgemerkt in het verslag x (...) in de mate dat het Fonds activiteiten ontwikkelt zoals
een verzekeringsmaatschappij.
Dit is onder meer het geval wanneer vergoedingen worden uitbetaald aan slachtoffers
van een arbeidsongeval die bij een niet verzekerde werkgever werken of in andere welbepaalde gevallen waarin het Fonds vergoedingen moet toekennen. Er kan hier immers niet
ernstig betwist worden dat het Fonds in dergelijke gevallen de mogelijkheid heeft om te
beslissen over de verwerping of twijfel nopens de toepassing van de Arbeidsongevallenwet.
Het feit dat het Fonds voor arbeidsongevallen niet expliciet genoemd wordt in artikel
63, waar er enkel sprake is van "de verzekeraar" doet hieraan geen afbreuk, vermits het
Fonds specifiek optreedt met dezelfde rechten en verplichtingen als de erkende verzekeringsmaatschappijen.
Er is dan ook geen enkele reden om te veronderstellen dat de wetgever het Fonds enkel
van deze deelverplichting (namelijk de verwittiging van de mutualiteit) zou hebben willen
vrijstellen.
Ook het Fonds voor arbeidsongevallen kan immers aangiftes aanvaarden, verwerpen of
betwijfelen, zonder dat er voor het Fonds terzake in een afzonderlijke procedure is voorzien.
Wanneer het Fonds optreedt in toepassing van artikel 58, §1, 3° van de Arbeidsongevallenwet (niet-verzekerde werkgever), moet het de vergoeding uitkeren "overeenkomstig
de wet", hetgeen betekent conform de procedureregels waaraan ook de erkende verzekeringsmaatschappijen onderworpen zijn.
Het daarop aansluitend artikel 58, bis, §1, 3°, waaruit de vergoeding volgt door het
Fonds voor tijdelijke verergeringstoestanden, die zich voordoen na de herzieningstermijn,
voor ongevallen vóór 1 januari 1988, vormt er de verdere uitwerking van. Er is dan ook
geen enkele reden waarom, met betrekking tot dit gedeelte van de vergoeding die door het
Fonds moet uitbetaald worden, er geen of andere regels zouden gelden dan die welke verplichtingen opleggen aan de erkende verzekeringsmaatschappijen.
Derhalve rust de verplichting tot tijdige verwittiging van de ziekteverzekeraar (thans
binnen de 30 dagen) ook op het Fonds voor arbeidsongevallen, inclusief de erbij horende
sanctie.
Naar analogie zou hierbij verwezen worden naar de beslissing, waarin het Fonds dezelfde taken opgelegd krijgt als de arbeidsongevallenverzekeraars ten overstaan van de
uitbetaling van slachtoffers van arbeidsongevallen (...).
5.5. In welke gevallen de verplichting tot verwittiging van de ziekteverzekeraar nu
geldt, hetzij onmiddellijk na de oorspronkelijke aangifte of bij twijfel, hetzij ook bij latere
aangiften van een arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld bij een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid na werkhervatting), volgt uit de tekst van de wet zelf. Hierin is geen
sprake van een verwittiging van de ziekteverzekeraar binnen de 30 dagen na de aangifte
van een nieuwe periode van volledige arbeidsongeschiktheid of na een aanvraag om verergeringsbijslagen, maar wel over "twijfel over de toepassing van de wet op het ongeval"
en dus niet enkel over "twijfel of het ongeval een arbeidsongeval is of niet". Deze ruimere
tekstinterpretatie van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet werd reeds toegepast, waar
gesteld werd dat de verplichting van de arbeidsongevallenverzekeraar om de mutualiteit
in te lichten zich niet beperkt tot de weigering of twijfel bij de ongevalsaangifte, maar ook
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geldt bij periodes van arbeidsongeschiktheid die zich voordoen in het kader van een herzieningsprocedure (...).
Deze stelling is ook weer te vinden in de rechtspraak, waarin wordt aangenomen dat de
verplichting tot kennisgeving in artikel 63, §2 van de Arbeidsongevallenwet niet enkel
geldt wanneer de verzekeraar weigert het ongeval als arbeidsongeval te erkennen, maar
telkens wanneer het slachtoffer vergoedingen vraagt (...).
Tenslotte werd reeds aanvaard dat artikel 63, §2 van de Arbeidsongevallenwet toepasselijk is telkens als de verzekeraar weigert de gevraagde arbeidsongevallenvergoedingen
te betalen, ongeacht de reden van de weigering, ook als de weigering steunt op de verjaring.
Bij nieuwe periodes van arbeidsongeschiktheid, hetzij tijdens de herzieningstermijn,
hetzij na het verstrijken ervan, dient derhalve artikel 63, §2, te worden toegepast, in die
zin dat het Fonds voor arbeidsongevallen binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aangifte van de nieuwe periode van volledige arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 63,
§1, de ziekteverzekeraar van het slachtoffer in kennis moet stellen van zijn weigering of
twijfel omtrent de vergoeding van deze nieuwe ongeschiktheid."
Grieven
Artikel 24 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen bepaalt de
vergoedingsregeling van de blijvende arbeidsongeschiktheid bij arbeidsongevallen. De
consolidatiedatum der letsels en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid worden
vastgesteld door een rechterlijke beslissing of door een gehomologeerde of bekrachtigde
overeenkomst tussen partijen.
Binnen de drie jaar die volgen op de bedoelde homologatie, bekrachtiging of rechterlijke beslissing kan overeenkomstig artikel 72 van dezelfde wet een eis tot herziening worden ingesteld, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsongeschiktheid of op
het overlijden aan de gevolgen van het ongeval.
De tijdelijke verergeringstoestanden die zich voordoen na de zogenaamde herzieningstermijn bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct., worden vergoed
overeenkomstig artikel 25 van de genoemde Arbeidsongevallenwet.
Overeenkomstig artikel 25bis (en 58bis, §1, 3°,) van dezelfde wet worden voor de ongevallen die, zoals in deze zaak, zijn overkomen vóór 1 januari 1988, wanneer de in artikel 25, derde lid, bedoelde tijdelijke verergeringstoestanden zich voordoen na de termijn
bepaald in artikel 72 en bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 10 pct., de
vergoedingen vastgesteld en uitgekeerd door het Fonds voor arbeidsongevallen.
Artikel 63 van dezelfde Arbeidsongevallenwet bepaalt de regels die de verzekeraar
moet in acht nemen wanneer hem overeenkomstig artikel 62 van de wet door de werkgever of zijn aangestelde (of het slachtoffer of zijn rechthebbenden) een aangifte van een arbeidsongeval wordt overgemaakt.
Niet alleen moet de verzekeraar bij de ontvangst van een aangifte van een arbeidsongeval de elementen die voorkomen in de aangifte en deze die betrekking hebben op de regeling van het ongeval binnen de wettelijk bepaalde termijn, aan eiser bezorgen (artikel 62,
laatste lid van de wet), doch bovendien moet de verzekeraar die weigert het ongeval ten
laste te nemen of die oordeelt dat er twijfel bestaat inzake de toepassing van de wet op het
ongeval, eiser binnen de wettelijk bepaalde termijn verwittigen (artikel 63, §1,) zodat eiser een onderzoek kan starten, waarvan hij het resultaat (onder de vorm van een procesverbaal) moet bezorgen aan de verzekeraar, het slachtoffer (of zijn rechthebbenden) en de
verzekeringsinstelling inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Daarenboven bepaalt artikel 63, §2 van deze wet, zoals van toepassing op onderhavige
zaak:
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"In het geval bedoeld bij §1 of zo de verzekeraar weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen verwittigt hij binnen dezelfde tijd de verzekeringsinstelling, waarbij de
getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit.
Die kennisgeving, vergezeld van een afschrift van de aangifte van het ongeval, geldt als
een verklaring van arbeidsongeschiktheid die tijdig bij de verzekeringsinstelling werd ingediend.
De vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid, bepaald door de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, zijn door de verzekeraar die nalaat de verklaring bedoeld
in het eerste lid tijdig te doen, verschuldigd vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid
tot en met de dag van de verklaring aan de werknemer die, buiten de aangifteformaliteit,
de voorwaarden vervult om ze te bekomen. Die vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid worden aan de getroffene betaald door de verzekeringsinstelling van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, die ze rechtstreeks verhaalt op de verzekeraar.
(...)"
1.1. Eerste onderdeel
Genoemd artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet legt aldus aan de verzekeraar, thans
de verzekeringsonderneming, de verplichting op enerzijds eiser en anderzijds de instelling
voor verzekering van de geneeskundige verzorging en uitkeringen van de getroffene te
verwittigen wanneer de verzekeraar de mening is toegedaan dat er twijfel bestaat nopens
de toepassing van de wet op het ongeval of wanneer hij weigert het ongeval ten laste te
nemen.
Deze verwittigingsplicht geldt niet ten aanzien van eiser, die, zoals overigens uitdrukkelijk aangevoerd in eisers conclusies, slechts gehouden is, overeenkomstig artikel 136,
§2, zesde lid van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de verzekeringsinstelling te verwittigen van zijn voornemen om de rechthebbende schadeloos te stellen.
Eiser kan niet beschouwd worden als (arbeidsongevallen)verzekeraar in de zin van artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet.
De omstandigheid dat eiser overeenkomstig artikel 58, §1, 3° van de Arbeidsongevallenwet gehouden is de schadeloosstelling inzake de arbeidsongevallen toe te kennen overeenkomstig de bepalingen van deze wet, wanneer de werkgever geen verzekering heeft
aangegaan zoals voorgeschreven bij artikel 49, of wanneer de verzekeraar in gebreke
blijft, hypothese waarnaar het arbeidshof verwijst maar die overigens te dezen niet toepasselijk was, brengt niet met zich mee dat eiser de hoedanigheid van verzekeraar verkrijgt.
Eiser treedt in deze hypothese immers op als waarborgfonds doch niet als verzekeraar. Eiser ontvangt geen premies van de werkgever, waardoor hij als "verzekeraar" zou kunnen
worden bestempeld.
Ook niet wanneer eiser, zoals in onderhavige zaak, optreedt in toepassing van artikel
25bis (en 58bis, §1, 3°,) van de Arbeidsongevallenwet, met betrekking tot arbeidsongevallen die voor 1 januari 1988 plaatsvonden, kan hij bestempeld worden als "verzekeraar".
Eiser treedt in deze hypothese op als instelling van sociale zekerheid. Eiser ontvangt geen
premies van de werkgever waardoor hij als "verzekeraar" zou kunnen worden bestempeld.
De stelling van het arbeidshof komt er op neer dat eiser in bepaalde gevallen als verzekeraar moet worden opgevat en dan nog slechts voor bepaalde deelverplichtingen van artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet. Eiser kan immers, als vermeende "verzekeraar" niet
verplicht worden zichzelf te verwittigen van een door zichzelf ingenomen standpunt, zoals
artikel 63, §1, voorschrijft ten aanzien van de verzekeraar. De stelling van het arbeidshof
leidt er dus toe dat de term "verzekeraar" in artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet nu
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eens wel dan weer niet van toepassing zou zijn op eiser.
Aldus moet worden aangenomen dat de verplichtingen die door artikel 63 aan de verzekeraar worden opgelegd, niet als dusdanig gelden voor eiser.
De rechter miskent derhalve
- artikel 63, inzonderheid §2, eerste en derde lid van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (zoals gewijzigd bij wet van 9 november 1983 en bij koninklijk
besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- voor zoveel als nodig:
- artikel 25, derde lid van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd door de
wet van 17 juli 1985 en het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 25bis van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals ingevoegd bij koninklijk
besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 49 van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij wet van 30 december 1992);
- artikel 58, §1, 3° van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987);
- artikel 72 van de genoemde Arbeidsongevallenwet (zoals gewijzigd bij wet van 1 augustus 1985 en bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987).
(...)

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, zoals omschreven in artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet, zoals te dezen van toepassing, de op de arbeidsongevallenverzekeraar rustende meldingsplicht aan de verzekerings-instelling waarbij de getroffene is aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende
de verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit, niet aan het Fonds voor arbeidsongevallen, is opgelegd;
Dat deze meldingsplicht evenmin is opgelegd in het geval het Fonds, ingevolge de artikelen 25bis en 58bis, §1, 3° van de Arbeidsongevallenwet, vergoedingen dient te betalen in verband met ongevallen die de getroffene overkomen zijn
voor 1 januari 1988;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet op het Fonds van arbeidsongevallen van toepassing is, vermits dit Fonds, in
de mate dat het activiteiten ontwikkelt zoals een verzekeringsonderneming, "specifiek optreedt met dezelfde rechten en verplichtingen als de erkende verzekeringsmaatschappijen" en er geen enkele reden is om aan te nemen dat de wetgever het Fonds enkel van deze deelverplichting, namelijk de verwittiging van de
ziekteverzekeringsinstelling, zou hebben willen vrijstellen; dat het arrest aldus
oordeelt dat het Fonds voor arbeidsongevallen in de bedoelde gevallen voor bepaalde deelverplichtingen als verzekeraar moet worden beschouwd in de zin van
artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet;
Dat het arrest zodoende voormeld artikel 63 schendt;
Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
(...)
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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 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.
8 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 420
3° KAMER - 8 september 2003

1º MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSING LAATTIJDIGE BESLISSING TOT TOEKENNING - LAATTIJDIGE UITVOERING - SANCTIE - VAN
RECHTSWEGE VERWIJLSINTEREST AAN WETTELIJKE RENTEVOET.
2º MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - ADMINISTRATIEVE BESLISSING BETWISTING - RECHTERLIJKE BESLISSING TOT TOEKENNING OF VERHOGING VAN TEGEMOETKOMING ACHTERSTALLIGE TEGEMOETKOMINGEN - GEEN VAN RECHTSWEGE TOEKENNING VAN
VERWIJLSINTEREST AAN WETTELIJKE RENTEVOET.
1º Het recht op verwijlsinterest aan de wettelijke rentevoet is van toepassing in geval de
administratie laattijdig beslist tot toekenning van een tegemoetkoming aan de
gehandicapte of laattijdig overgaat tot uitvoering van de administratieve beslissing. (Art.
11bis Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
2º De van rechtswege toekenning van verwijlsinterest geldt niet voor een tegemoetkoming
of voor een verhoging van een tegemoetkoming die de gehandicapte verkrijgt krachtens
een rechterlijke beslissing waarbij de administratieve beslissing tot weigering of tot
beperking van de tegemoetkoming wordt tenietgedaan. (Art. 11bis Wet 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Maatschappelijke Integratie T. S.)

ARREST

(A.R. S.03.0001.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146, 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 11bis, §1, in het bijzonder leden 1 en 3 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat artikel 11bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, waarbij wettelijke intresten worden toegekend bij overschrijding van de in die bepaling vastgelegde termijn, toepassing kan vinden op achterstallen verschuldigd ingevolge gerechtelijke beslissing:
"In casu heeft (verweerder) in zijn gedinginleidend verzoekschrift dd. 26 januari 1999
verwijlintresten gevorderd";
(...)
"Op grond van artikel 11bis van de wet van 27 februari 1987 loopt de moratoire intrest
van rechtswege zonder ingebrekestelling, tegen de wettelijke intrestvoet bij het overschrijden van de termijn, vermeld in artikel 11bis, §1, alinea 1".
(...)
"Artikel 11bis van voormelde wet kent bijgevolg wettelijke intresten toe bij overschrijding van de in artikel 11, §1, vermelde termijn. Het Arbeidshof te Luik paste artikel 11bis
toe op achterstallen verschuldigd ingevolge gerechtelijke beslissing".
(...)
"Het past in casu de debatten te heropenen teneinde het standpunt van partijen te kennen met betrekking tot de aanvang van de termijn en de juiste berekening van het aantal
werkdagen (...) evenals de datum te kennen van de eerste betaling van het maandelijks bedrag van die tegemoetkoming als vermeld in artikel 11bis van voormelde wet".
Grieven
Verwijlintrest of moratoire intrest is een vorm van schadevergoeding voor de vertraging in de uitvoering van de verbintenis die de betaling van een geldsom tot voorwerp
heeft. Deze intrest is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen.
Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing op sociale voorzieningen. Wanneer het recht op de sociale prestatie erkend is, dan bezit de sociaal verzekerde
een subjectief recht op die prestatie en is hem een geldsom verschuldigd, waarop moratoire intrest kan toegekend worden.
Schadevergoeding is volgens artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek in beginsel eerst
dan verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen; moratoire intrest is dus slechts verschuldigd vanaf de ingebrekestelling van de schuldenaar.
Dergelijke ingebrekestelling is een formele aanmaning waardoor de schuldeiser er duidelijk en ondubbelzinnig aanspraak op maakt om van de schuldenaar de nakoming van zijn
verbintenis te krijgen. Een vordering in rechte maakt een ingebrekestelling uit.
De gerechtelijke intrest is de intrest welke de rechter toekent vanaf de inleidende akte
van het rechtsgeding tot op het ogenblik van de betaling van de hoofdsom. Het is de
voortzetting van de moratoire (of wettelijke) of de vergoedende intrest.
Artikel 11bis, §1, leden 1 en 3 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tege-
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moetkomingen aan gehandicapten (zoals van toepassing ten tijde van de beslissing) luiden
als volgt:
"De termijn tussen de ingangsdatum van een op aanvraag toegekende tegemoetkoming
en de eerste dag van de maand waarin de eerste betaling van het maandelijks bedrag van
die tegemoetkoming wordt verricht, mag niet hoger zijn dan 180 werkdagen.
(...)
In geval van overschrijding van die termijn worden, onverminderd het (vijfde) lid, aan
de gehandicapte van rechtswege verwijlintresten toegekend".
De wet waarbij deze bepaling werd ingevoerd beoogde de termijn te verkorten voor de
behandeling van de dossiers en de vereffening van de tegemoetkomingen voor gehandicapten. De totale termijn voor het onderzoek moet beperkt worden tot 180 werkdagen. Indien deze termijn overschreden wordt, wordt een sanctie voorzien, namelijk de betaling
van verwijlintresten.
De wettelijke verwijlintresten van genoemd artikel 11bis van de wet van 27 februari
1987 strekken er aldus toe de vertraging bij de behandeling van de aanvraag van de gehandicapte te vergoeden, doch deze bepaling heeft geen algemene draagwijdte.
Genoemd artikel 11bis van de wet van 27 februari 1987 is bijgevolg niet van toepassing
op vergoedingen die worden toegekend ingevolge een rechterlijke beslissing. In dat geval
kunnen verwijlintresten derhalve enkel vanaf de ingebrekestelling, in voorkomend geval,
de gedinginleidende akte (in casu: het verzoekschrift van verweerder dd. 26 januari 1999)
worden toegekend.
Het bestreden arrest dat aanneemt dat artikel 11bis toepassing vindt op achterstallige
vergoedingen ingevolge een rechterlijke beslissing waarbij aan een gehandicapte een hogere dan de door eiser toegekende tegemoetkoming wordt toegekend, miskent deze wetsbepaling. In zover het aldus impliciet doch zeker aanneemt dat geen ingebrekestelling vereist is daar verweerder op grond van artikel 11bis van de wet van 27 februari 1987 een
aanspraak heeft op wettelijke intresten op achterstallen ingevolge een gerechtelijke beslissing, miskent het, behalve genoemd artikel 11bis van de wet van 27 februari 1987, eveneens de artikelen 1146, 1147 en 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Het middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11bis, §1, eerste lid van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals ingevoegd bij artikel 1 van de wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987
met het oog op een snellere afwerking van de dossiers en zoals van kracht vóór
de opheffing ervan bij artikel 127 van de Programmawet van 24 december 2002,
de termijn tussen de ingangsdatum van een op aanvraag toegekende tegemoetkoming en de eerste dag van de maand waarin de eerste betaling van het maandelijks bedrag van die tegemoetkoming wordt verricht, niet langer mag zijn dan
180 werkdagen;
Dat, krachtens het tweede en het derde lid van dit artikel, in geval van overschrijding van die termijn aan de gehandicapte van rechtswege verwijlinterest
wordt toegekend, berekend tegen de wettelijke voet, op de maandelijkse bedragen alsmede op de eventuele achterstallige bedragen die aan de gehandicapte betaald hadden moeten worden tussen de eerste dag van de maand waarin de termijn van 180 werkdagen verstreken was en de eerste dag van de maand waarin
de eerste maandelijkse betaling werd verricht;
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Dat, overeenkomstig artikel 11bis, §2, de termijn tussen de eerste dag van de
maand die volgt op die waarin een aanvraag om tegemoetkoming wordt ingediend en de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de kennisgeving
van de beslissing tot weigering aan de gehandicapte wordt gedaan, niet langer
mag zijn dan 180 werkdagen;
Overwegende dat de wetgever met de regeling vervat in artikel 11bis van de
wet van 27 februari 1987 een snellere administratieve afwikkeling van de dossiers beoogt te bewerkstelligen en aan de gehandicapte een garantie wil bieden
dat een door hem ingediende aanvraag binnen een welbepaalde termijn een concreet gevolg heeft;
Dat deze bepaling een onderscheid maakt al naargelang de administratie beslist tot toekenning, dan wel tot weigering van de gevraagde tegemoetkoming;
dat het recht op verwijlinterest aan de wettelijke rentevoet, zoals bepaald in artikel 11bis, §1, van toepassing is in geval de administratie laattijdig beslist tot toekenning van een tegemoetkoming of laattijdig overgaat tot de uitvoering van die
beslissing;
Dat deze bepaling niet geldt voor een tegemoetkoming of voor de verhoging
van een tegemoetkoming die de gehandicapte verkrijgt krachtens een rechterlijke
beslissing waarbij de administratieve beslissing tot weigering of tot beperking
van de tegemoetkoming wordt tenietgedaan;
Dat het arrest dat oordeelt dat artikel 11bis, §1 van de wet van 27 februari
1987 toepassing kan vinden op achterstallen verschuldigd ingevolge een rechterlijke beslissing, deze wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. De kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten ten laste zijn van eiser;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
8 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 421
3° KAMER - 8 september 2003

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - RENTE - DODELIJK
ARBEIDSONGEVAL - GETROFFENE EN BLOEDVERWANTEN IN OPGAANDE LIJN - WONEN ONDER ÉÉN
ZELFDE DAK - DRAAGWIJDTE.
Het feit dat de werknemer, slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op sommige
werkdagen een verblijfplaats bij zijn verloofde heeft, vanwaar hij zich op die dagen naar
de plaats van zijn werk begeeft en omgekeerd, sluit niet uit dat hij op een andere plaats
regelmatig en overwegend bij zijn ouders verblijft en aldaar het centrum van zijn
belangen heeft, dit wil zeggen onder hetzelfde dak woont1. (Artt. 8, §1 en 20
Arbeidsongevallenwet)
(AXA BELGIUM N.V. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.03.0007.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2001 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8, §1, eerste en tweede lid, 15, §1, 20, eerste lid, 20bis en 59quinquies,
eerste lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het door eerste en tweede verweerders enerzijds en derde
verweerder anderzijds ingestelde incidenteel hoger beroep, dat ertoe strekte te horen zeggen voor recht dat eerste en tweede verweerders voldoen aan de voorwaarden van artikel
20 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gegrond, zodat eiseres ertoe gehouden
is hun de wettelijke vergoedingen uit te keren zoals voorzien door die wet, onder de vorm
van een jaarlijkse rente gelijk aan 20 pct. van het basisloon, vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de eisbaarheid tot 16 december 1999, datum waarop wijlen hun zoon de
leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt en zodat eiseres eveneens aan derde verweerder de
in kapitaal omgezette rente diende te betalen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van 25 jaar bereikt zou hebben.
Het arrest herneemt vooreerst de principes op grond waarvan wettig werd besloten dat
het ongeval dat X overkwam een ongeval op de weg naar het werk uitmaakte, hetgeen niet
langer betwist werd:
"Nu het ongeval gebeurde op de weg tussen de woning van X verloofde van X en de
werkplaats volgt daaruit dat deze woonplaats als een verblijfplaats van X werd aangezien.
Volgens artikel 8, §1 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt eveneens
1 Cass., 12 okt. 1962, Pas. 1963, I, 186.
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als arbeidsongeval aangezien het ongeval dat zich voordoet op het normale traject dat de
werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt en omgekeerd.
Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid van verschillende verblijfplaatsen. Om als
verblijfplaats te worden aangezien is het niet voldoende dat de werknemer op een bepaalde plaats verbleef maar tevens dat hij de intentie heeft om tijdelijk in die woonplaats te
gaan wonen".
Het bestreden arrest oordeelt anderzijds dat de voorwaarde van "het onder één dak wonen" artikel 20 van de Arbeidsongevallenwet vervuld is op grond van de volgende overwegingen:
"Uit de voorliggende elementen en onder meer uit het door het FAO gevoerde onderzoek blijkt dat X zeer regelmatig bleef overnachten bij zijn vriendin X, die zelf nog bij
haar ouders inwoonde.
Hij had met haar een vaste relatie en er zouden zelfs trouwplannen zijn geweest.
Aangezien de verbinding tussen de arbeidsplaats en de woning van X korter en makkelijker was dat deze tussen de werkplaats en de woning van zijn ouders, vertrok hij van bij
X naar zijn werk wanneer hij de vroege dienst had van 6 uur tot 14 uur zoals tijdens de
week van het ongeval.
Op te merken valt dat partijen aanvankelijk bij de betwisting over de kwalificatie van
het ongeval de tegenovergestelde stelling verdedigden van degene die zij nu aanhouden,
zo meende de verzekeraar, op grond van de ingewonnen informatie dat X bij zijn ouders
woonde en benadrukten (de verweerders) zijn verblijf in de woning van X.
X bleef echter ingeschreven in het bevolkingsregister op het adres van zijn ouders waar
hij ook zijn correspondentie ontving.
Volgens talrijke getuigenverklaringen van familieleden, vrienden, buren en handelaars
die (de verweerders) voorleggen, behield X een zeer nauw contact met zijn ouders, zowel
op affectief als op materieel vlak.
Zij bevestigen dat hij er zeer regelmatig was aan te treffen en er telefonisch bereikbaar
was. Verschillende van zijn vrienden belden hem er op met vragen over de werking van
hun computer.
Hij had er tweemaal per week training van de voetbalclub waarbij hij aangesloten was.
Zijn sportbenodigdheden bevonden er zich, evenals zijn andere persoonlijke spullen, zijn
kleren en administratie. Zijn kleren werden thuis gewassen en hersteld.
Hij gebruikte er frequent de maaltijden en bleef er, wanneer X op school was of moest
studeren, dat was zo onder meer tijdens de week van het ongeval toen hij om 14 uur klaar
was met werken.
Uit de tekst van zijn zus op het doodsprentje (opgemaakt in tempore non suspecto)
blijkt dat hij er nog de avond voor het ongeval had gegeten.
Hij knapte thuis regelmatig klusjes op en deed er vaak boodschappen met zijn moeder
en zus, en dit minstens éénmaal per week zoals onder meer door de slager wordt bevestigd.
Bij ziekte bezocht de huisdokter hem daar.
Uit het geheel van de voorliggende elementen blijkt dat X in zijn ouderlijk huis nog het
centrum van zijn belangen had en er regelmatig verbleef.
Alle formaliteiten die verband hielden met het ongeval en met het overlijden werden
trouwens door zijn ouders afgehandeld.
Het hof meent eruit te kunnen besluiten dat hij nog onder één dak woonde met zijn ou-
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ders, ook al bleef hij zeer regelmatig bij X overnachten, zodat haar woning als een verblijfplaats kon worden beschouwd.
Derhalve kunnen (de verweerders) genieten van het onweerlegbaar vermoeden dat zij
voordeel haalden uit het loon van hun zoon, op grond van artikel 20 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971".
Grieven
Krachtens artikel 8, §1, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 wordt als arbeidsongeval aangezien het ongeval dat zich voordoet op de weg naar en
van het werk. Onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat
de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar hij werkt, en omgekeerd.
Het begrip "verblijfplaats" werd niet bij wet gedefinieerd. Het is de plaats waar de
werknemer, ten minste tijdelijk, woont (Cass., 28 april 1980; A.C. 1979-80, 1077). Hoewel artikel 8, §1 Arbeidsongevallenwet niet impliceert dat de werknemer slechts één verblijfplaats heeft, is elke plaats waar de werknemer verblijft niet noodzakelijk een verblijfplaats; vereist is bovendien dat de werknemer van plan is om althans tijdelijk op die plaats
te gaan wonen (Cass., 3 oktober 1983, A.C. 1983-84, 105; Cass., 29 juni 1998, A.C. 1998,
nr. 350).
Een werknemer kan dus verschillende verblijfplaatsen hebben en met name tijdens de
weekends en de weekdagen op verschillende plaatsen wonen, doch men kan niet tegelijkertijd verschillende verblijfplaatsen hebben. Het ongeval dat zich heeft voorgedaan op
het traject van één van de verblijfplaatsen van de werknemer naar de plaats van het werk
is bijgevolg slechts dan een ongeval op de weg van en naar het werk, als de werknemer,
alvorens dat traject aan te vatten, de bedoeling had om althans tijdelijk in die verblijfplaats te gaan wonen (Cass., 29 juni 1998, I.c.).
Het begrip "verblijfplaats" is een feitelijk begrip: het vereist een zekere band van stabiliteit en regelmaat tussen een persoon en een welbepaalde plaats; de werknemer moet de
bedoeling hebben om zich er min of meer tijdelijk te vestigen (Cass., 26 februari 1960,
Pas. 1960, I, 744; “Accidents du travail”, Les novelles, Droit social, nrs. A. 285-295). In
die zin onderscheidt de verblijfplaats zich van andere plaatsen waar de werknemer zich
kan bevinden, door het vereiste van stabiliteit: de plaats waar men slechts occasioneel of
toevallig blijft logeren, is dus geen verblijfplaats in de zin van de Arbeidsongevallenwet.
Het bestreden arrest aanvaardt, zonder op dit punt door eiseres te worden betwist, dat
het dodelijk ongeval dat X overkwam een arbeidswegongeval was, daar het zich voordeed
op de weg van zijn verblijfplaats in de woonplaats van zijn verloofde naar het werk, alwaar hij dus op regelmatige basis verbleef en niet louter occasioneel logeerde.
Krachtens artikel 15, §1, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet ontvangen de vader en
moeder van de getroffene die op het tijdstip van het overlijden noch echtgenoot, noch
rechthebbende kinderen nalaat, ieder een lijfrente gelijk aan 20 pct. van het basisloon.
Overeenkomstig artikel 20, eerste lid, ontvangen zij deze rente echter alleen wanneer zij
rechtstreeks voordeel uit het loon van de getroffene haalden. Worden als zodanig aangezien degenen die onder hetzelfde dak woonden. Dat laatste levert een onweerlegbaar vermoeden op dat zij rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van de getroffene (Cass., 1
juni 1977, A.C. 1976-77, 1016).
Het begrip "onder hetzelfde dak wonen" werd evenmin bij wet gedefinieerd. Hoewel
het een feitelijke kwestie is, die impliceert dat men dezelfde woning deelt, met dezelfde
lokalen die nodig zijn om op behoorlijke wijze te leven en met de bedoeling om dezelfde
lasten en voordelen te blijven delen, zonder dat vereist is dat men zulks ook op permanente basis doet (M. BONHEURE, "Réflections sur la notion de cohabitation", J.T.T. 2000, (489),
491), kan dit begrip niet in die zin begrepen worden dat men op hetzelfde ogenblik ver-
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schillende verblijfplaatsen zou hebben, aangezien zulks in strijd zou zijn met artikel 8, §1,
eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet.
Het arrest neemt evenwel aan dat eerste en tweede verweerders met hun zoon "onder
hetzelfde dak" woonden op grond van een geheel van feitelijke overwegingen (inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van zijn ouders, regelmatig daar aan te treffen,
aanwezigheid van persoonlijke spullen en administratie, verbleef er regelmatig, knapte
klusjes op, deed er boodschappen, doktersbezoek aldaar bij ziekte, ...) die allen erop wijzen dat hij in wezen aldaar een verblijfplaats had, hoewel het arrest reeds eerder op niet
betwiste gronden had geoordeeld dat hun zoon zijn verblijfplaats bij zijn vriendin had.
Het arrest, dat vooreerst aangenomen had dat de getroffene zijn verblijfplaats in de zin
van artikel 8 van de Arbeidsongevallenwet in de woonplaats van zijn vriendin had, vermocht bijgevolg op grond van de in het middel aangeduide feitelijke vaststellingen niet
wettig te oordelen dat hij, spijts dit gegeven, nog steeds met zijn ouders onder hetzelfde
dak leefde (schending van de artikelen 8, §1, eerste en tweede lid, 15, §1, en 20, eerste lid
van de Arbeidsongevallenwet), nu het daarmee te kennen geeft dat de getroffene tezelfdertijd twee verblijfplaatsen had.
Voor zover het op deze onwettige grond aan eerste en tweede verweerders enerzijds en
derde verweerder anderzijds de renten op grond van respectievelijk de artikelen 15, §1 en
20 van de Arbeidsongevallenwet enerzijds en het kapitaal op grond van de artikelen 20,
20bis iuncto artikel 59 quinquies van de Arbeidsongevallenwet anderzijds, toekende,
schendt het eveneens deze bepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 8, §1, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet, het ongeval dat zich voordoet op het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats
waar hij werkt en omgekeerd, een arbeidswegongeval is;
Overwegende dat, krachtens artikel 20 van dezelfde wet, aan de bloedverwanten in opgaande lijn een rente kan worden toegekend wanneer zij een rechtstreeks voordeel haalden uit het loon van de getroffene; dat degenen die onder
hetzelfde dak wonen als zodanig beschouwd worden;
Dat het feit dat de werknemer op sommige werkdagen een verblijfplaats, zoals
bedoeld in voormeld artikel 8, §1, bij zijn verloofde heeft, vanwaar hij zich op
die dagen naar de plaats van zijn werk begeeft en omgekeerd, niet uitsluit dat hij
op een andere plaats regelmatig en overwegend bij zijn ouders verblijft en aldaar
het centrum van zijn belangen heeft, dit wil zeggen onder hetzelfde dak woont,
als bedoeld in voormeld artikel 20;
Overwegende dat de appèlrechters vermochten te oordelen dat de getroffene
een verblijfplaats bij zijn verloofde had, vanwaar hij zich op het ogenblik van het
ongeval naar de plaats van zijn werk begaf, terwijl hij op een andere plaats met
zijn ouders onder hetzelfde dak woonde;
Dat het middel dat aanvoert dat de appèlrechters aldus oordelen dat de getroffene tezelfdertijd twee verblijfplaatsen had, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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8 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Maes.

Nr. 422
3° KAMER - 8 september 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - ARBEIDSGERECHTEN - GESCHILLEN MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - ZUIVERE ADMINISTRATIEVE HERZIENINGSBESLISSING GEEN MEDISCHE BESLISSING - GEVOLG.
2º MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - GESCHIL - ZUIVERE ADMINISTRATIEVE
HERZIENINGSBESLISSING - GEEN MEDISCHE BESLISSING - ARBEIDSRECHTBANK - BEVOEGDHEID.
1º en 2° Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van mindervaliden
kunnen de arbeidsrechtbanken kennis nemen van aanspraken gegrond zowel op feiten
die zich na de ministeriële beslissing hebben voorgedaan als op de feiten die de minister
bij het nemen van een herzieningsbeslissing buiten beschouwing laat, zoals een wijziging
van de gezondheidstoestand van de mindervalide 1. (Art. 582, 1° Ger.W.; Artt. 8, 10 en 19
Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Maatschappelijke Integratie T. J.)

ARREST

(A.R. S.03.0019.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 582, 1°, zoals gewijzigd door de wet van 19 april 1999, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, §2, 8, §1 in het bijzonder eerste lid, en laatste lid, en 10 van de wet van
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S., 1 april 1987,
en B.S., 6 augustus 1987, hierna afgekort: de wet van 27 februari 1987);
- de artikelen 16, 20 en 22, eerste en tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli
1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (B.S. 8 juli 1987, err., B.S. 6 augustus 1987, hierna afgekort: het koninklijk besluit
van 6 juli 1987).
1 Cass., 30 okt. 2000, A.R. S.00.0026.N, nr. 588.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt, met bevestiging van het eerste vonnis, dat de arbeidsgerechten kennis kunnen nemen van een wijziging van de gezondheidstoestand en bijgevolg
een expert kunnen gelasten met een medisch onderzoek naar de zelfredzaamheid van verweerster, ook al betrof de door verweerster bestreden beslissing een louter administratieve
herzienings-beslissing ingevolge een wijziging van de inkomsten van verweerster, zonder
dat bij die bestreden beslissing een medische beslissing door eiser ten aanzien van verweerster werd getroffen.
Het bestreden arrest steunt dit oordeel op volgende gronden:
"2.
Strijdig met hetgeen (eiser) voorhoudt kon (verweerster) met toepassing van artikel 807
van het Gerechtelijk Wetboek wel degelijk haar vordering voor de rechter uitbreiden tot
aanspraken die buiten het voorwerp van de ministeriële beslissing vallen of haar vordering
wijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn voorgelegd in casu de verslechtering
van haar gezondheidstoestand.
Immers artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek zoals gewijzigd door de wet van
19 april 1999 bepaalt dat de arbeidsgerechten kennis nemen van de geschillen over de
rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden.
Artikel 19, eerste lid van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat die bevoegdheid de geschillen betreft over de rechten
die uit deze wet zijn ontstaan" (arrest, p. 7).
"De geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden
voorgelegd zijn niet beperkt tot de aanspraken op tegemoetkomingen bedoeld in artikel 8
van de voormelde wet van 27 februari 1987 waarover de minister met toepassing van artikel 10 van die wet heeft beslist of had moeten beslissen".
"De arbeidsgerechten kunnen bij het beoordelen van die geschillen kennis nemen van
aanspraken gegrond op feiten die zich na de beslissing van de minister hebben voorgedaan zoals een wijziging van de gezondheidstoestand van de mindervalide.
Nu de band tussen bestuurlijke en gerechtelijk behandeling van de aanvragen om tegemoetkomingen verbroken is door de wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk
Wetboek, doen de bepalingen van de artikelen 33, 34, 35, 37 en 38 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden die de bestuurlijke behandeling van de aanvragen betreffen, aan het vorenstaande niet af.
3.
Ten onrechte werpt (eiser) op dat het cassatiearrest van 30 oktober 2000 inzake De Belgische Staat / D.C. (S.00.0026.N.) gepubliceerd in de Soc. Kron.; 2001, 02/Editions Kluwer, p. 69 niet relevant is voor huidige betwisting nu het door het Hof van Cassatie beoordeelde geval een medisch beroep betrof tegen een medisch administratieve beslissing daar
waar het in casu gaat over een medisch beroep tegen een ambtshalve administratieve herzieningsbeslissing.
Het (arbeidshof) is van oordeel dat de overwegingen van het Hof van Cassatie in voormeld arrest in algemene termen zijn opgesteld die perfect kunnen gelden voor huidige
zaak".
"Bovendien merkt het (arbeidshof) op dat het Hof van Cassatie hetzelfde standpunt
heeft ingenomen in een arrest van 11 december 2000 inzake B.S. t/ L.M.J. (S.00.0005.N)
gepubliceerd in de Soc. Kron., 2001, 06/Editions Kluwer, p. 319 waar de te beoordelen
zaak een medische beslissing betrof die door de mindervalide werd aangevochten wegens
een wijziging in de gezinstoestand na de medische beslissing. In deze zaak betrof het dus
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zeker geen evolutie in de medische toestand.
Tenslotte verwijst het (arbeidshof) naar de uiteenzetting van J. MAES in het R.W. 20002001 - nr. 19, dd. 6 januari 2001, 713 genaamd "Recente rechtspraak betreffende gehandicapten" waar deze op blz. 715 het arrest van het Hof van Cassatie van 30 oktober 2000
voormeld becommentarieert als volgt: "Dit (= het arrest) laat aan duidelijkheid niet te
wensen over: ook de rechtspraak die meende dat een 'medisch' beroep tegen een 'administratieve' herziening niet mogelijk was, moet m.i. tot het verleden behoren op basis van de
overwegingen die het Hof van Cassatie gebruikt m.b.t. het verbreken van de band tussen
bestuurlijke en gerechtelijke behandeling".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Sinds de wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek wordt aanvaard dat
een gehandicapte zijn vordering voor de rechter kan uitbreiden tot aanspraken die buiten
het voorwerp van de ministeriële beslissing vallen of zijn vordering kan wijzigen in aanspraken die aan het bestuur niet zijn voorgelegd.
Hoewel Uw Hof aldus sinds het arrest Belgische Staat / Deloof van 30 oktober 2000
(A.C., 2000, 1686) heeft geoordeeld dat de band tussen bestuurlijke en gerechtelijke behandeling van de aanvragen om tegemoetkomingen is verbroken door de wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, is eiser van oordeel dat deze rechtspraak geen
toepassing kan vinden wanneer een zuiver administratieve herzieningsbeslissing voorligt
waarbij geen medische beslissing getroffen werd en die door de gehandicapte enkel op
een medisch aspect bestreden wordt.
De wetswijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek vermag immers
geen afbreuk te doen aan de artikelen 8 en 10 van de wet van 27 februari 1987, die ongewijzigd blijven gelden. Krachtens deze bepalingen worden de tegemoetkomingen toegekend op aanvraag (artikel 8) en is het de minister of de door hem gemachtigde ambtenaren
die beslissen over de aanvragen om tegemoetkomingen (artikel 10, eerste lid). Zij kunnen
de toegekende tegemoetkomingen ambtshalve of op aanvraag van de gehandicapten herzien (artikel 10, tweede lid). Wanneer zich volgens de aanvrager wijzigingen voordoen
welke de toepassing of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen, mag de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen (artikel 8, §1, in fine). De herziening wordt onderzocht overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 tot 10, 14, laatste zin, 14bis, 14ter,
16, 17 en 18 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 (artikel 22, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987).
Wanneer de gehandicapte zich niet langer kan verzoenen met de hem toegekende medische categorie, dient hij bijgevolg een medische herzieningsaanvraag in te dienen op de
wijze zoals voorzien bij de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987
(artikel 8, §1, in fine Wet 27 juli 1987, artikel 20 van het koninklijk besluit van 6 juli
1987). Vervolgens zal hij door een geneesheer van de Medische Dienst van eiser onderzocht worden met het oog op het vaststellen van het gebrek aan of vermindering van zijn
zelfredzaamheid (artikel 16 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987).
Krachtens artikel 22, tweede lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 wordt niet tot
een nieuw medisch onderzoek overgegaan wanneer de herziening geen betrekking heeft
op de beoordeling van het verdienvermogen of van de graad van zelfredzaamheid.
In casu blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de door verweerster bestreden beslissing een zuiver ambtshalve herziening betrof die louter betrekking had op een wijziging van de inkomsten van verweerster. Conform voormeld artikel 22, tweede lid van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 werd er bijgevolg niet tot een nieuw medisch onderzoek
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overgegaan, doch enkel verwezen, bij wijze van motivering, naar het oude medisch onderzoek op grond waarvan gebleken was dat verweerster recht had op een integratietegemoetkoming categorie I.
Het arrest dat oordeelt dat verweerster het medisch aspect van de beslissing in rechte op
grond van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek kan aanvechten, hoewel de beslissing van zuiver administratieve aard was, miskent al de in het middel aangehaalde wetsbepalingen inzake de toekenning van hogere tegemoetkomingen door de minister op medische gronden, na aanvraag daartoe vanwege de gehandicapte.

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat de arbeidsgerechten, krachtens artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 19 april 1999, kennis nemen van
de geschillen over de rechten ten aanzien van tegemoetkomingen voor mindervaliden;
Dat artikel 19, eerste lid van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, bepaalt dat die bevoegdheid de geschillen betreft over de rechten die uit deze wet zijn ontstaan;
Overwegende dat de geschillen die krachtens die bepalingen aan de arbeidsgerechten kunnen worden voorgelegd niet beperkt zijn tot de aanspraken op tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 8 van de voormelde wet van 27 februari 1987,
waarover de minister met toepassing van artikel 10 van die wet heeft beslist of
had moeten beslissen, of tot de redenen op grond waarvan een herziening van het
recht op tegemoetkoming werd aangevraagd of ambtshalve tot zulke herziening
is overgegaan;
Dat de arbeidsgerechten bij het beoordelen van die geschillen kennis kunnen
nemen van aanspraken, gegrond zowel op feiten die zich na de beslissing van de
minister hebben voorgedaan als op feiten die de minister bij het nemen van een
herzieningsbeslissing buiten beschouwing laat, zoals een wijziging van de gezondheidstoestand van de mindervalide;
Overwegende dat, nu de band tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke behandeling van de aanvragen om tegemoetkoming en de herzieningen verbroken is
door de wijziging van artikel 582, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, de bepalingen van de voormelde artikelen 8 en 10 van de wet van 27 februari 1987, die de
bestuurlijke behandeling van die aanvragen betreffen, en van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 die de bestuurlijke behandeling van de herziening betreffen,
aan het vorenstaande niet afdoen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Simont.

Nr. 423
2° KAMER - 9 september 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN-OF NEERLEGGING - ONDERZOEKSGERECHT - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - BETEKENING
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde door de kamer van
inbeschuldigingstelling, zo dit cassatieberoep niet regelmatig aan het openbaar ministerie
werd betekend1. (Art. 418 Sv.)
(O. T. P.)

ARREST

(A.R. P.03.0173.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 december 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor;
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het cassatieberoep tegen de beslissing waarbij het hoger beroep van eiseres tegen de beschikking tot buitenvervolgingstelling van verweerder, niet gegrond wordt verklaard, regelmatig aan het openbaar ministerie werd betekend;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
Overwegende dat de middelen die niet de ontvankelijkheid van het cassatieberoep betreffen, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
1 Cass., 11 sept. 2001, A.R. P.99.1785.N, nr. 457.
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Veroordeelt eiseres in de kosten.
9 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. L. Gheysens, Kortrijk en J. Lievens, Kortrijk.

Nr. 424
2° KAMER - 9 september 2003

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - FACTUREN - FORMELE
GELDIGHEID - WAARHEIDSGETROUWHEID.
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - HERSTEL,
DOORHALING OF VERBETERING VAN VALSE STUKKEN - PRIVATE
GESCHRIFTEN - AARD VAN DE MAATREGEL - GEVOLGEN.
1º De omstandigheid dat facturen formeel geldig zijn houdt niet in dat ze waarheidsgetrouw
zijn1.
2º Het voorschrift van art. 463, eerste lid Sv. is ook toepasselijk op private geschriften en
het is niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is van de stukken die de rechter vals
acht; de maatregel van herstel, doorhaling of verbetering moet niet worden gevorderd
door het openbaar ministerie, nu die maatregel van civielrechtelijke aard is 2. (Art. 463,
eerste lid Sv.)
(S. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.03.0279.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 januari 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef 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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat eiser geen belang heeft op te komen tegen zijn vrijspraak
voor de telastlegging L;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
1 Zie Cass., 5 okt. 1982, A.R. nr. 1770, nr. 86.
2 Cass., 14 jan. 1957, A.V. 1957, 340.
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B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het beroepen vonnis oordeelt dat eiser voor de luttele prestatie die hij diende te verrichten, een commissie van ongeveer 3.718 euro ontving
en dat zijn bestraffing vooral pecuniair moet zijn, waarop het onder meer de verbeurdverklaring van dat bedrag uitspreekt;
Overwegende dat het arrest, dat naar deze motivering verwijst, hiermede motiveert waarom het de verbeurdverklaring uitspreekt en het bedrag ervan rechtvaardigt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat de eerste rechter ook terecht
het door [eiser] gerealiseerde vermogensvoordeel verbeurd verklaarde"; dat zij
aldus in feite vaststellen dat eiser het vermogensvoordeel uit het misdrijf heeft
verkregen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat [eiser] of zijn vennootschap
nooit eigenaar is geweest van de banden noch rechtens de macht had of het recht
had om de macht als een eigenaar over de goederen te beschikken, over te dragen"; dat zij, door overname van de redenen van het vonnis, eveneens overwegen: "De NV Orship Europe was nooit eigenaar van de kwestieuze banden in de
zin van artikel 544 Burgerlijk Wetboek of in de zin van artikel 10, §1 van het
BTW-Wetboek, aangezien de NV Orship Europe nooit over deze banden kon beschikken, er is geen enkele overdracht van de macht als eigenaar om over het
goed te beschikken, geschied (...). Het gerechtelijk onderzoek heeft duidelijk aan
het licht gebracht dat de macht om als eigenaar in de zin van artikel 10, §1 van
het BTW-Wetboek te beschikken bij S. en zijn schermvennootschappen bleef en
dat [eiser] strikt moest uitvoeren wat hem gevraagd werd. De NV Orship Europe
vertegenwoordigd door [eiser] heeft met betrekking tot de facturen opgesomd in
de dagvaarding onder de telastlegging K nooit enige beslissingsmacht gehad
(...)";
Dat de appèlrechters zodoende, anders dan waarvan het onderdeel uitgaat,
voor de beoordeling van de vraag of een levering in de zin van artikel 10, §1
BTW-Wetboek heeft plaatsgevonden, niet beslissen dat een overdracht van eigendom in de zin van artikel 544 Burgerlijk Wetboek vereist is, noch dat de bedoelde levering een overdracht van fysieke beschikkingsmacht of van economische beslissingsmacht moet inhouden;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het aanvoert dat de facturen en
boekhouding van eisers vennootschap in rechte de overgang van de juridische
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macht om te beschikken inhouden, gericht is tegen een beoordeling van feiten en
het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de appèlrechters, met de hierboven geciteerde overwegingen, eisers verweer verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiser werd vervolgd voor telastlegging K, met name BTWvalsheid in geschrifte en gebruik "door het opstellen van facturen uitgaande van
NV Orship Europe met betrekking tot transacties tussen, enerzijds, A.T.I. en, anderzijds, BITCO teneinde de door de BVBA Bitco betaalde BTW te kunnen recupereren terwijl de facturen geen enkele reële economische transactie vertegenwoordigen, noch van BVBA African Tyres International, noch van NV Orship
Europe, doch slechts werden opgesteld teneinde de ontduiking van BTW via
BVBA African Tyres International te verbergen en te vergemakkelijken, temeer
daar deze BVBA factureerde zonder over een geregistreerd BTW-nummer te beschikken";
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de eerste rechter eiser
schuldig heeft bevonden aan deze ten laste gelegde feiten, zoals blijkt uit de op
blz. 62 (onderaan) en 63 van het vonnis opgegeven redenen;
Overwegende dat de appèlrechters deze redenen hebben overgenomen; dat zij
in het bijzonder overwegen "dat [eiser], zoals blijkt uit de stukken van het dossier (zie bestreden vonnis) kennis had van de BTW-carrousel; (...) dat meteen,
gelet op zijn medewerking met kennis van zaken aan BTW-fraude, het moreel
element bewezen is";
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Dat het onderdeel, dat voor het overige is gericht tegen deze overtollige redenen, niet tot cassatie kan leiden en mitsdien niet ontvankelijk is;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de omstandigheid dat facturen formeel geldig zijn, niet inhoudt dat ze waarheidsgetrouw zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 463, eerste lid Wetboek van Strafvordering bepaalt
dat wanneer authentieke akten geheel of ten dele vals verklaard zijn, het hof of
de rechtbank die van de valsheid kennis heeft genomen, beveelt dat zij zullen
worden hersteld, doorgehaald of verbeterd; dat dit voorschrift ook toepasselijk is
op private geschriften;
Overwegende dat de veroordeelde geen eigenaar moet zijn van de stukken die
de rechter vals acht en de vermelde maatregel van civielrechtelijke aard evenmin
moet worden gevorderd door het openbaar ministerie;
Dat het middel faalt naar recht;
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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 het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. De Wagter, Brussel en P. Verhaeghe, Brussel.

Nr. 425
2° KAMER - 10 september 2003

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING - DISCRIMINATIE GEGROND OP HET GESLACHT - ONTVANKELIJKHEID.
Een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie, kan niet leiden tot
onttrekking van de zaak aan een rechtscollege. (Artt. 542, vijfde lid en 545, eerste lid Sv.)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1239.F)

I. Vordering
Bij verzoekschrift dat op 2 september 2003 op de griffie van het Hof is neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht,
verzoekt eiser om de zaak met nummer CH.41.60.10.4216/2001 van de notities
van het parket van de procureur des Konings te Charleroi, wegens gewettigde
verdenking te onttrekken aan de rechtbank van eerste aanleg van datzelfde
rechtsgebied.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechtbank niet in
staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak
of bij de openbare opinie gewettigde verdenking kan doen ontstaan over zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen;
Overwegende dat eiser de geschiktheid van elke vrouwelijke magistraat om
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hem te berechten, in vraag stelt;
Dat een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie,
niet kan leiden tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege;
Dat, bijgevolg, het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering;
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 426
1° KAMER - 11 september 2003

1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESTUURSHANDELING - MOTIVERING VERMELDING.
2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESTUURSHANDELING - MOTIVERING UITDRUKKELIJKE MOTIVERING - AFDOENDE MOTIVERING - BEGRIP.
3º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BESTUURSHANDELING - UITDRUKKELIJKE
MOTIVERING - AFDOENDE MOTIVERING - TOETSING - RECHTERLIJKE MACHT - GRENZEN.
4º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - BESTUURSHANDELING - UITDRUKKELIJKE
MOTIVERING - AFDOENDE MOTIVERING - TOETSING - RECHTERLIJKE MACHT - GRENZEN.
5º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - ONTEIGENINGSBESLUIT MOTIVERING - INHOUD.
1º De motivering van de bestuurshandeling mag in een ander stuk dan de akte vermeld
worden, maar dan moet vaststaan dat ze aan de beslissende overheid kan worden
toegeschreven1. (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling)
2º Met afdoende motivering van de bestuurshandeling wordt bedoeld dat de beslissing
voldoende door de motivering moet worden gedragen2. (Art. 3 Wet 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)
3º en 4° Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de motivering van de
bestuurshandeling afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de
motiveringsplicht van de overheid niet schenden3. (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)
1 Zie R.v.St., C.V.B.A. Slipmuseum, nr. 61.657 van 11 september 1996.
2 Cass., 3 feb. 2000, A.R. C.96.0380.N, nr. 89.
3 Ibid.
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5º De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening
noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten,
dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het
vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, daaruit blijkt dat
de genomen beleidsopties afgewogen werden4. (Art. 7 Onteigeningswet; art. 3 Wet 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling)
(S. T. GEMEENTE WILLEBROEK)

ARREST

(A.R. C.01.0114.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 november 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, tweede lid, 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
- het algemeen rechtsbeginsel betreffende de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep zegt voor recht dat de onteigening regelmatig is, o.m. op grond:
"... dat te dezen het ministerieel besluit van 13 december 1995 besluit:
- dat de verwerving van de kwestieuze goederen onontbeerlijk is,
- dat (verweerster) gemachtigd wordt om tot onteigening over te gaan, en
- dat de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen volstrekt noodzakelijk is en de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bedoeld bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962 derhalve op deze onteigening mag worden toegepast.
... dat in het ministerieel besluit uitdrukkelijk wordt verwezen naar de beraadslaging
van 20 juni 1995 van de gemeenteraad van Willebroek waarbij in tweede stemming goedkeuring werd gehecht aan de onteigening van de desbetreffende eigendommen, bestemd
voor het oprichten van vijf sociale kavels en als dusdanig van openbaar nut zijnde;
dat het ministerieel besluit zelf motiveert: '(...) dat de te verwerven goederen in een
slechte bouwfysische toestand verkeren en niet meer verbeterbaar zijn; dat ze een broedplaats zijn voor ongedierte; dat ter vrijwaring van de gezondheid van de omwonenden er
dringend gehandeld moet worden; dat de onteigening van voornoemde goederen bijgevolg
van openbaar nut en ontegensprekelijk van dringende aard is; dat het geboden is de inbezitneming van de te onteigenen goederen tot een minimum te beperken';
(...)
4 Ibid.
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dat uit het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 1995, dat de basis is van het ministerieel besluit van 13 december 1995, blijkt dat het de bedoeling is vijf sociale kavels op
te richten;
dat in het besluit van 19 september 1995 wordt toegevoegd dat de onteigening tevens
nodig is voor het verkeerstechnisch hertekenen van het kruispunt De Blockstraat - Baeckelmansstraat;
dat het feit dat (verweerster) van de gelegenheid gebruik kan maken om het kruispunt
verkeerstechnisch te verbeteren niets afdoet aan de oorspronkelijke bedoeling om er sociale kavels in te richten; dat het oprichten van vijf sociale woningen en het herinrichten
van het kruispunt niet onverenigbaar zijn en er dus geen sprake is van tegenstrijdigheid of
dubbelzinnigheid in de motieven van de onteigening tussen de besluiten van de gemeenteraad en het ministerieel besluit;
(...) dat uit het voorgaande blijkt dat het onteigeningsbesluit van 13 december 1995 op
afdoende wijze formeel gemotiveerd is, zowel wat de noodzaak van de onteigening en het
openbaar nut betreft als wat de toepassing van de spoedprocedure betreft;
(...) dat (eiseres) voorhoudt dat de redenen van de onteigening hoegenaamd niet van
openbaar nut zijn, doch slechts in het belang van enkele burgers en om de macht van het
bestuur te demonstreren;
dat zij in conclusies een aantal argumenten daaromtrent ontwikkelt, die evenwel allemaal uitsluitend de opportuniteit van het oprichten van sociale kavels en van het verkeerstechnisch hertekenen van het kruispunt betreffen;
dat de rechter niet vermag de opportuniteit van de getroffen maatregel te beoordelen;
dat de bouw van sociale woningen en de herinrichting van een kruispunt om de verkeersveiligheid te verbeteren dienen beschouwd te worden als zijnde van openbaar nut;
(...) dat de onteigening derhalve regelmatig is".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Volgens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen, moet de opgelegde motivering "uitdrukkelijk" zijn en, volgens artikel 3 van dezelfde wet, moet de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Bijgevolg diende te dezen het onteigeningsbesluit van 13 december 1995 zelf deze overwegingen te bevatten. Dit besluit bevat
weliswaar volgende vermeldingen:
"Gelet op de beraadslaging van 20 juni 1995 waarbij de gemeenteraad van Willebroek
met het oog op het verfraaien van de stadskern besloten heeft over te gaan tot de verwerving bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van ...",
en voor het overige in de eigenlijke motivering, behalve de naleving van gewestplan,
stedenbouwkundige voorschriften en procedure, ook vermeldt:
"(...) dat de te verwerven goederen in een slechte bouwfysische toestand verkeren en
niet meer verbeterbaar zijn; dat ze een broedplaats zijn voor ongedierten; dat ter vrijwaring van de gezondheid van de omwonenden er dringend gehandeld moet worden; dat de
onteigening van voornoemde onroerende goederen bijgevolg van openbaar nut en ontegensprekelijk van dringende aard is ...".
Maar het besluit vermeldt dus niet de juridische en feitelijke overwegingen die volgens
het hof van beroep ten grondslag liggen aan de onteigening, m.n. de oprichting van vijf
sociale woningen en het verkeerstechnisch hertekenen van het kruispunt De BlockstraatBaeckelmansstraat waarvan - zoals blijkt uit het arrest - enkel sprake is "in het besluit van
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19 september 1995 (waarin deze reden) wordt toegevoegd".
De voormelde interne overwegingen van het onteigeningsbesluit, kunnen voor de toepassing van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, niet aangevuld worden met de inhoud
van een beraadslaging van een gemeenteraad, ook al is dit de "basis" van voormeld besluit
en ook al verwijst het besluit naar deze beraadslaging, noch met de redenen vermeld in
een gemeenteraadsbesluit (19 september 1995) waarvan de inhoud in het onteigeningsbesluit niet is overgenomen en waarnaar het evenmin verwijst.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door te oordelen dat het onteigeningsbesluit van
13 december 1995 op afdoende wijze formeel gemotiveerd is wat de noodzaak van de onteigening en het openbaar nut betreft, op grond van de verwijzing naar "de beraadslaging
van 20 juni 1995 van de gemeenteraad van Willebroek waarbij in tweede stemming goedkeuring werd gehecht aan de onteigening van de desbetreffende eigendommen, bestemd
voor het oprichten van vijf sociale kavels en als dusdanig van openbaar nut zijnde" en van
de vaststelling "dat in het besluit van 19 september1995 wordt toegevoegd dat de onteigening tevens nodig is voor het verkeerstechnisch hertekenen van het kruispunt De Blockstraat-Baeckelmansstraat", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991).
3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 2 van voormelde wet van 29 juli 1991 moeten de bestuurshandelingen
van bepaalde besturen uitdrukkelijk worden gemotiveerd en krachtens artikel 3 van diezelfde wet, moet de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en afdoende moet zijn.
Met de uitdrukking "afdoende" wordt bedoeld dat de beslissing voldoende door de motivering moet worden gedragen. In verband met onteigeningen moet de motivering vermelden waarom de onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering
moet berusten op werkelijke feiten, dat uit de motivering een redelijk verband tussen de
voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan worden afgeleid en dat, naargelang het geval, uit die motivering blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden.
Terwijl het weliswaar aan de feitenrechter staat te oordelen of de motivering afdoende
is maar hij daarbij niet het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid mag
schenden.
Het feit dat het niet aan de rechter staat, zoals volgt uit de artikelen 33, tweede lid, en
159 van de Grondwet en uit het principe van de scheiding der machten, de opportuniteit
van een administratieve rechtshandeling te beoordelen, hieraan niets afdoet.
Te dezen bevat het onteigeningsbesluit weliswaar volgende vermelding:
"Gelet op de beraadslaging van 20 juni 1995 waarbij de gemeenteraad van Willebroek
met het oog op het verfraaien van de stadskern besloten heeft over te gaan tot de verwerving bij wege van onteigening tot nut van het algemeen, van ...",
waarbij, volgens het arrest, goedkeuring werd gehecht aan de onteigening van de desbetreffende eigendommen, "bestemd voor het oprichten van vijf sociale kavels en als dusdanig van openbaar nut zijnde", en voor het overige in de eigenlijke motivering, behalve de
naleving van gewestplan, stedenbouwkundige voorschriften en procedure, ook vermeldt:
"(...) dat de te verwerven goederen in een slechte bouwfysische toestand verkeren en
niet meer verbeterbaar zijn; dat ze een broedplaats zijn voor ongedierten; dat ter vrijwaring van de gezondheid van de omwonenden er dringend gehandeld moet worden; dat de
onteigening van voornoemde onroerende goederen bijgevolg van openbaar nut en ontegensprekelijk van dringende aard is ...".
Ongeacht de inhoud van het gemeenteraadsbesluit van 19 september 1995 - waarin
wordt "toegevoegd" dat de onteigening tevens nodig is voor het verkeerstechnisch herte-
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kenen van bedoeld kruispunt - bevat het onteigeningsbesluit zelf dus niet de door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorgeschreven "afdoende motivering" waaruit
o.m. een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel
kan worden afgeleid en waaruit evenmin blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen
werden.
Hieruit volgt dat het hof van beroep, door op de in het middel weergegeven gronden te
oordelen dat het onteigeningsbesluit van 13 december 1995 op afdoende wijze gemotiveerd is wat de noodzaak van de onteigening en het openbaar nut betreft, en dat het "niet
vermag de opportuniteit van de getroffen maatregel te beoordelen", zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 33, tweede lid, en 159 van de Grondwet, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van het vermelde algemeen rechtsbeginsel).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede en derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de bestuurshandelingen van bepaalde besturen uitdrukkelijk moeten gemotiveerd worden; dat, krachtens artikel 3 van dezelfde wet, de opgelegde motivering in de akte de juridische
en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag
liggen en afdoende moet zijn;
Overwegende dat de motivering in een ander stuk mag vermeld worden, maar
dat dan moet vaststaan dat die motivering door de beslissende overheid is overgenomen;
Overwegende dat met de uitdrukking "afdoende" bedoeld wordt dat de beslissing door de motivering moet worden gedragen;
Dat in verband met onteigeningen, de motivering moet vermelden waarom de
onteigening noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten
op werkelijke feiten, dat uit de motivering een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel kan worden afgeleid en dat, naargelang het geval, uit die motivering blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden;
Dat het aan de feitenrechter staat te oordelen of de motivering afdoende is; dat
hij evenwel daarbij het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid
niet mag schenden;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. het ministerieel besluit van 13 december 1992 beslist dat de verwerving van
de kwestieuze goederen onontbeerlijk is en verweerster gemachtigd wordt om tot
onteigening over te gaan, dat de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende
goederen volstrekt noodzakelijk is en de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bedoeld bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 derhalve op deze
onteigening mag worden toegepast, op grond van de motivering dat "de te verwerven goederen in een slechte bouwfysische toestand verkeren en niet meer
verbeterbaar zijn; dat ze een broedplaats zijn voor ongedierte; dat ter vrijwaring
van de gezondheid van de omwonenden er dringend gehandeld moet worden; dat
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de onteigening van voornoemde goederen bijgevolg van openbaar nut en ontegensprekelijk van dringende aard is; dat het geboden is de inbezitneming van de
te onteigenen goederen tot een minimum te beperken;
2. in dit ministerieel besluit uitdrukkelijk wordt verwezen naar het besluit van
20 juni 1995 van de gemeenteraad van verweerster, noodzakelijke basis van het
ministerieel besluit, waarin goedkeuring wordt gehecht aan de onteigening, bestemd voor het oprichten van vijf sociale kavels en als dusdanig van openbaar
nut zijnde;
3. in het besluit van 19 september 1995 van verweerster wordt toegevoegd dat
de onteigening tevens nodig is voor het verkeerstechnisch hertekenen van het
kruispunt De Blockstraat-Baeckelmansstraat;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerster van de gelegenheid gebruik kan maken om het kruispunt verkeerstechnisch te verbeteren niets afdoet
aan de oorspronkelijke bedoeling om er sociale kavels in te richten;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat het onteigeningsbesluit van 13 december 1995 op afdoende wijze formeel gemotiveerd is, zowel wat de noodzaak
van de onteigening en het openbaar nut betreft als wat de toepassing van de
spoedprocedure betreft, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 niet
schendt;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de rechter niet de opportuniteit
van de getroffen maatregel mag beoordelen geen van de aangewezen artikelen
van de Grondwet schendt noch het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding van
de machten miskent;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
11 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Maes en Houtekier.

Nr. 427
1° KAMER - 11 september 2003

1º BELASTING - VLAAMS GEWEST - BESCHERMING VAN OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN
VERONTREINIGING - HEFFING - VUILVRACHT - BEREKENING - OMZETTINGSCOËFFICIENT - WAARDE
- VERVANGING - HEFFINGSJAAR - WERKING IN DE TIJD.
2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST BESCHERMING VAN OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING - HEFFING - VUILVRACHT -
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BEREKENING - OMZETTINGSCOËFFICIENT - WAARDE - VERVANGING - HEFFINGSJAAR - WERKING
IN DE TIJD.
3º WATERS - VLAAMS GEWEST - BESCHERMING VAN OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN
VERONTREINIGING - HEFFING - VUILVRACHT - BEREKENING - OMZETTINGSCOËFFICIENT - WAARDE
- VERVANGING - HEFFINGSJAAR - WERKING IN DE TIJD.
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - VLAAMS GEWEST - BESCHERMING VAN
OPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VERONTREINIGING - HEFFING - VUILVRACHT - BEREKENING OMZETTINGSCOËFFICIENT - WAARDE - VERVANGING - HEFFINGSJAAR.
1º, 2°, 3° en 4° De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht
wordt berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de
Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het
heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit
hoofde van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve
terugwerkende kracht. (Art. 2 B.W.; art. 108 Wet 4 aug. 1986 houdende fiscale
bepalingen; artt. 35quinquies en 35septies Wet 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals van toepassing in het jaar 1992; art. 45,
§§1 en 2 Decr. Vl. 25 juni 1992)
(VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ T. N.V. VEHA)

ARREST

(A.R. C.01.0115.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 januari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, de wet alleen voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft; dat de
wetgever hiervan evenwel stilzwijgend of uitdrukkelijk kan afwijken en aan een
wet terugwerkende kracht verlenen;
Dat, overeenkomstig artikel 108 van de Wet van 4 augustus 1986 houdende
fiscale bepalingen, de ter uitvoering van de belastingwetten genomen besluiten
alleen voor het toekomende beschikken en geen terugwerkende kracht hebben,
behoudens uitdrukkelijke afwijking in de wet bepaald;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 35quinquies Oppervlakte-waterenwet voor het heffingsjaar 1991 en overeenkomstig artikel 35septies Oppervlaktewaterenwet voor het heffingsjaar 1992, voor zover de gegevens met betrekking
tot het geloosde afvalwater niet of onvolledig voorhanden zijn, de vuilvracht
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wordt berekend op basis van, ondermeer, de omzettingscoëfficiënten C1, C2 en
C3;
Dat de waarde van deze coëfficiënten is vastgelegd in een tabel die als bijlage
1 gevoegd is aan de Oppervlaktewaterenwet;
Overwegende dat in de oorspronkelijke tabel, ingevoegd ingevolge artikel 69,
§2 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 21 december 1990 en in werking
getreden op 1 januari 1991 krachtens artikel 77 van dit Decreet, de waarde van
de te dezen in categorie 55 toepasselijke omzettingscoëfficiënt C1 op 0,015 is
vastgesteld;
Dat ingevolge artikel 45, §2 van het Decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni
1992, voormelde tabel in bijlage 1 Oppervlaktewaterenwet werd vervangen en in
die nieuwe tabel de waarde van de omzettingscoëfficiënt C1 in de categorie 55
op 0,017 is vastgesteld;
Dat overeenkomstig artikel 45, §1 van voormeld Decreet van 25 juni 1992, de
bepalingen van afdeling 3 "Water" van het hoofdstuk III "Leefmilieu" van dit
Decreet, waar voormeld artikel 45, §2, deel van uitmaakt, in werking treden op 1
januari 1992;
Dat derhalve de waarden vastgesteld in de tabel ingevoegd bij het Decreet van
25 juni 1992 toepasselijk zijn vanaf 1 januari 1992 voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar uit hoofde van vervuiling veroorzaakt
in een vorig aanslagjaar;
Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat de schuld van verweerster is
ontstaan zodra het door het decreet omschreven belastbaar feit voltrokken is, te
weten na het verstrijken van de belastbare periode, te dezen op 1 januari 1992;
Dat hij vervolgens oordeelt dat de door verweerster verschuldigde milieuheffing dient berekend te worden op basis van de omzettingscoëfficiënten welke van
kracht waren in het jaar 1991 op grond dat "niets toelaat de nieuwe coëfficiënten,
ingevoerd bij Decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1992, retroactief toe te
passen daar dit decreet geen terugwerkende kracht voorziet";
Dat de appèlrechter door aldus te oordelen, de in het middel aangevoerde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het cassatieberoep ontvankelijk wordt verklaard;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
11 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
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gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 428
1° KAMER - 11 september 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - KONINKLIJK
BESLUIT - PUBLICATIE - OVERLEGGING - BESTREDEN BESLISSING - VASTSTELLINGEN ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID.
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - KONINKLIJK
BESLUIT - PUBLICATIE - OVERLEGGING - BESTREDEN BESLISSING - GEGEVENS - ONTSTENTENIS ONTVANKELIJKHEID.
1º Niet ontvankelijk, omdat het een onderzoek vraagt van feiten, waarvoor het Hof niet
bevoegd is, is het cassatiemiddel gegrond op bepalingen van een Koninklijk Besluit dat
niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en niet door de eiser aan het Hof wordt
overgelegd en terwijl de bestreden beslissing evenmin de feitelijke vaststellingen bevat
die het Hof toelaten de stelling van de eiser te beoordelen.
2º Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel gegrond op de uitlegging van bepalingen van een
niet gepubliceerd Koninklijk Besluit dat niet door de eiser aan het Hof wordt overgelegd
en waarvan de bestreden beslissing niet de nodige gegevens bevat om dat middel te
beoordelen.
(T. e.a. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. C.01.0295.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 september 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun 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. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel op grond van de specifieke bepalingen van een
koninklijk besluit van 24 september 1971 aanvoert dat de specialisatiepremie
deel uitmaakt van de rechten waarop de ambtenaren bij hun overheveling recht
hadden;
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Dat de eisers evenwel het koninklijk besluit waarvan sprake en dat niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad niet overleggen en de appèlrechters evenmin de feitelijke vaststellingen doen die aan het Hof zouden toelaten de stelling
van de eisers dat de premie deel uitmaakte van het loon van de ambtenaren, te
beoordelen;
Dat het onderdeel een onderzoek vraagt van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in wezen aanvoert dat de appèlrechters niet
konden beslissen dat de betalingen van de premie geen automatisme betroffen,
dat het voornoemd koninklijk besluit van kracht bleef tot wanneer het formeel
werd ingetrokken ongeacht of de premie effectief nog werd betaald door de federale overheid en dat de appèlrechters derhalve niet konden oordelen dat de eisers
geen verworven rechten hadden;
Dat het onderdeel volledig berust op de uitlegging van het koninklijk besluit
dat niet wordt voorgelegd en waarvan het arrest niet de nodige gegevens weergeeft om het onderdeel te kunnen beoordelen;
Overwegende dat het middel niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en Maes.

Nr. 429
1° KAMER - 11 september 2003

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP.
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - NIET-VERVULLING - RECHTSMISBRUIK TOEPASSELIJKHEID.
1º Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een
manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die
rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon1. (Art. 1134, derde lid B.W.)
2º Wanneer, bij een onder opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst, de
1 Cass., 8 feb. 2001, A.R. C.98.0470.N, nr. 78; zie Cass., 17 mei 2002, A.R. C.01.0101.F, nr. 302.
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voorwaarde niet meer kan worden vervuld, houdt de overeenkomst vanaf dan op te
bestaan en krijgt de voorwaardelijk aangegane verbintenis nooit uitvoering; aldus kan
misbruik van contractuele rechten geen toepassing vinden wanneer de overeenkomst
niet meer bestaat2. (Art. 1134, derde lid B.W.)
(N. e.a. T. N.V. TOTALFINA ELF BELGIUM)

ARREST

(A.R. C.01.0470.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 februari 2001 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het bestreden vonnis blijken volgende feiten.
Tussen de partijen werd een huurovereenkomst afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen door verweerster, binnen een termijn van
achttien maanden, zijnde voor 7 juli 1998, van de nodige administratieve vergunningen tot het oprichten en exploiteren van een servicestation en van het bekomen van een hypothecaire staat. De bouwvergunning werd door de stad Geel op
27 juli 1998 afgeleverd, dit is twintig dagen na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 3 van de overeenkomst. Verweerster heeft bij schrijven van 11
augustus 1998 aan de eisers medegedeeld dat de opschortende voorwaarde niet
werd vervuld en de handelshuurovereenkomst geen uitwerking kon hebben.
IV. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134, inzonderheid eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1176 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren het hoger beroep van de eisers ongegrond en bevestigen het
eerste vonnis, waarin de vordering van de eisers ongegrond werd verklaard, onder meer
op grond van volgende redenen:
"4. Rechtsmisbruik
Door het verstrijken van de contractueel voorziene termijn van 18 maanden zonder vervulling van de bewuste voorwaarde houdt de overeenkomst op te bestaan (...).
2 Zie, wat betreft de gevolgen van het niet nakomen van contractuele verplichten hangende een
opschortende voorwaarde: Cass., 5 juni 1981, A.C. 1980-81, nr. 576, met conclusie van toenmalig
A.G. LENAERTS in R.W. 1981-1982, kol. 245 e.v.; Cass., 15 mei 1986, A.R. 7472, nr. 565, R.C.J.B.
1990, 106, noot PH. GERARD, "Vers une définition nouvelle de l'obligation sous condition
suspensive?", 108 e.v.
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(Verweerster) kan derhalve geen misbruik maken van artikel 3 van een thans onbestaande overeenkomst.
De rechtspraak dewelke de eisers voorleggen, betreft overigens een niet-vergelijkbare
situatie nu het ontbreken van de voorwaarde werd ingeroepen door de partij, die niet degene was in wiens voordeel de voorwaarde werd bedongen en deze partij na het verstrijken van de termijn nog stappen had ondernomen om de vergunning te bekomen. Nu het
contract van rechtswege een einde neemt bij afwezigheid van vervulling van de opschortende voorwaarde, dient niet meer te worden nagegaan of deze of gene partij belang had
om zich al dan niet te beroepen op de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde.
De vordering tot ontbinding van de handelshuurovereenkomst is dan ook zonder voorwerp. Het eerste vonnis wordt in dit onderdeel bevestigd".
Grieven
Het beginsel van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomsten haar toekennen.
Dit verbod van rechtsmisbruik is principieel van toepassing op alle rechten die de overeenkomst aan een partij toekent. Er zijn geen contractuele rechten die niet vatbaar zijn
voor rechtsmisbruik of waarvan een partij mag misbruik maken.
Het recht van de partij ten voordele van wie een opschortende voorwaarde werd bedongen, om zich op de niet-vervulling van die voorwaarde te beroepen, is vatbaar voor rechtsmisbruik. Het gevolg van de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde, met name
dat de overeenkomst ophoudt te bestaan voor de toekomst, sluit niet uit dat de partij ten
voordele van wie de voorwaarde is bedongen, de keuze heeft zich al dan niet te beroepen
op de niet-vervulling ervan. Te dezen, voerden de eisers in conclusie aan voor de appèlrechters dat verweerster misbruik had gemaakt van het recht zich op de niet-vervulling
van de voorwaarde te beroepen, onder meer omdat op het ogenblik dat zij inriepen dat de
bouwvergunning niet binnen de termijn van achttien maanden was bekomen, verweerster
reeds meer dan twee weken kennis had van de intussen bekomen bouwvergunning en omdat uit de eigen houding van verweerster tijdens de procedure tot het bekomen van de
bouwvergunning bleek dat zij de termijn niet van groot belang achtte.
De appèlrechters, door in antwoord hierop te beslissen dat, ten gevolge van de loutere
niet-vervulling van de voorwaarde, verweerster geen misbruik kon maken van artikel 3
van de overeenkomst dat de opschortende voorwaarde bevatte en door te beslissen dat
zelfs niet meer diende te worden nagegaan of deze of gene partij er belang bij had zich al
dan niet te beroepen op de niet-vervulling van deze opschortende voorwaarde, op onwettige wijze uitsluiten dat misbruik kan worden gemaakt van het recht om zich op de niet-vervulling van de opschortende voorwaarde te beroepen en ten onrechte weigeren te onderzoeken of de toepassingsvoorwaarden voor het bestaan van rechtsmisbruik te dezen vervuld waren.
De appèlrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht (schending van artikel 1134, inzonderheid eerste en derde lid van het Burgerlijk Wetboek en van het algemene rechtsbeginsel inzake rechtsmisbruik en, voor zoveel als nodig, van de artikelen
1176 en 1181 van het Burgerlijk Wetboek).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het beginsel van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek dat
overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, een partij verbiedt
misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent; dat rechtsmisbruik de rechtsuitoefening is op een manier die kennelijk de grenzen te buiten
gaat van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd
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persoon;
Overwegende dat wanneer bij een onder opschortende voorwaarde aangegane
overeenkomst, de voorwaarde niet meer kan worden vervuld, de overeenkomst
vanaf dan ophoudt te bestaan en de voorwaardelijk aangegane verbintenis nooit
uitvoering krijgt;
Dat aldus misbruik van contractuele rechten geen toepassing kan vinden wanneer de overeenkomst niet meer bestaat;
Overwegende dat het bestreden vonnis dat op grond van de hoger vermelde
feiten oordeelt dat verweerster geen misbruik kan maken van artikel 3 van een
thans onbestaande overeenkomst, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
11 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 430
1° KAMER - 12 september 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING - TIJDENS
HET HUWELIJK ONTVANGEN INKOMSTEN - INKOHIERING OP NAAM VAN ÉÉN VAN DE ECHTGENOTEN INKOHIERING NA DE OVERSCHRIJVING VAN DE ECHTSCHEIDING - INVORDERING TEN LASTE VAN DE
ANDERE ECHTGENOOT - TOEPASSELIJK RECHT - GEVOLG.
2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN DE BELASTING ONDERSCHEIDEN AANSLAG TEN NAME VAN ELKE ECHTGENOOT - INVORDERING TEN LASTE VAN EEN
ECHTGENOOT - TOEPASSELIJK RECHT - GEVOLG.
1º en 2° Uit art. 295 W.I.B. (1964) volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op
naam van een echtgenoot en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel
vormt op grond waarvan de administratie de betaling van die aanslag kan vorderen en
overgaan tot de invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die niet in het
kohier is vermeld; die wetsbepaling geldt tevens wanneer, ingevolge artikel 75 van dat
wetboek, voor de door elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonderlijke
aanslag is vastgesteld1 2. (Art. 295, §1 W.I.B. 1964, thans art. 394, §1 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. L.)

1 Cass., 27 juni 2002, A.R. C.00.0427.N, nr. 392, www.cas.be (op die datum).
2 Op dezelfde datum heeft het Hof een tweede arrest in dezelfde zin gewezen (AR F.02.0051.F,
BELGISCHE STAAT - Min. v. Financiën t/H.).
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Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. - Verweerster die op 7 augustus 1971 huwde onder het wettelijk stelsel, leefde sinds
28 november 1985 afzonderlijk van haar echtgenoot. Het vonnis van 5 maart 1987 sprak
hun echtscheiding uit en werd op 3 juni 1987 overgeschreven.
- Op 5 december 1994, wordt ten laste van haar een fiscaal derden-beslag gelegd m.b.t.
aanslagen in de personenbelasting die op naam van de gescheiden echtgenoot ingekohierd
waren onder 5 kohieren betreffende de aanslagjaren 1985 tot en met 1989.
- Op eisers hoger beroep heeft het bestreden arrest, in tegenstelling tot de eerste rechter,
vastgesteld dat de litigieuze belastingschuld beschouwd moest worden als een volstrekt
gemeenschappelijke schuld die na de echtscheiding, ingevolge art. 1440, eerste lid B.W.,
ingevorderd kon worden op het geheel van de goederen van elk der echtgenoten, het
vonnis tenietgedaan, en afwijzend beschikt op het verzet tegen het derden-beslag van 5
december 1994 in zoverre het betrekking had op de kohierartikelen m.b.t. de aanslagjaren
1985 en 1986, maar verklaarde het dat verzet voor het overige gegrond op grond dat eiser
over geen uitvoerbare titel jegens verweerster zou beschikken voor de kohierartikelen
betreffende de aanslagjaren 1987 en 1988 en dat art. 295 WIB 1964, dat enkel betrekking
zou hebben op de aanslagen die op naam van de beide echtgenoten zijn ingekohierd, hier
niet van toepassing zou zijn.
II. – Middelen
2. Het eerste middel, dat opkomt tegen de schending van de daarin aangewezen
bepalingen, inzonderheid art. 295, §1 WIB 1964 (394, §1 WIB 1992) verwijt het arrest
voor recht te zeggen dat eiser “niet ... gerechtigd is om artikel 295 van het WIB (1964)
aan te voeren tot staving van zijn beslag”, op grond dat die bepaling “slechts een
toepassing vormt van de beginselen die tot uiting komen in art. 294 van dat wetboek, dat
een inkohiering ten name van verscheidene personen veronderstelt” dat “de plaats van art.
295 en zijn impliciete verwijzing naar het voorgaande artikel door de tweevoudige
herhaling van de woorden ‘gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten’
impliceert dat de twee bepalingen samen en onderling onlosmakelijk gelezen moeten
worden” en dat art. 295 aldus slechts kan gelden “voor de aanslagen die ten name van de
beide echtgenoten zijn ingekohierd, wat hier niet het geval is”.
3. Eiser voert, in hoofdzaak, aan dat uit de algemene bewoordingen van art. 295 WIB,
niet kan worden afgeleid dat die bepaling enkel zou doelen op het geval waarin de
belasting ten name van de beide echtgenoten is ingekohierd en dat de tekst, net zoals hij
geen onderscheid maakt naargelang de echtgenoten zich al dan niet in de toestand van een
feitelijke scheiding bevinden, evenmin een onderscheid maakt naargelang de inkohiering
al dan niet op hun beider naam of afzonderlijk is gebeurd.
4. Ter herinnering, art. 295, §1, eerste lid WIB, luidt als volgt: “Elk gedeelte van de
belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de
voorheffing ingekohierd op naam van één van hen, mag ongeacht het aangenomen
huwelijksvermogenstelsel worden vervolgd op al de eigen en de gemeenschappelijke
goederen van de beide echtgenoten”.
5. Mijns inziens is het middel gegrond. Net zoals eiser denk ik dat art. 295, § 1 WIB
1964 of 394, §1 WIB 1992, een autonome bepaling is en niet het verlengstuk van art. 294
WIB 1964 of 393 WIB 19923.
Verschillende gegevens staven immers die zienswijze.
6. Ten eerste, zoals eiser erop wijst, zijn de bewoordingen van de bewuste bepaling al3 Ten gunste van de stelling van het verlengstuk, zie. M. ELOY, « Observations », J.T. 1996, 562 e.v.;
zie ook N. PIROTTE, Le recouvrement fiscal, Brussel, Kluwer, 2000, nr. 112, 83.
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gemeen gesteld en passen ze haar toe op de “echtgenoten”, zonder de van tafel en bed gescheiden echtgenoten uit te sluiten. Dat was hoe dan ook de zienswijze van de wetgever
vooraleer hij de draagwijdte ervan bij de wet van 4 mei 1999 wijzigde4.
7. Vervolgens moet erop gewezen worden dat het door de wetgever beoogde doel, zoals
het blijkt uit de parlementaire voorbereiding, erin bestaat «de fiscus te wapenen tegen de
gevolgen van kunstgrepen die kunnen worden uitgedacht door belastingplichtigen die, onder begunstiging van een passend huwelijksvermogensstelsel, de ontvanger van de belastingen voor een vacuüm plaatsen (…)»5, en het mogelijk maken dat in de stelsels zonder
gemeenschap de “verdachte” goederen van de andere echtgenoot kunnen worden aangepakt6. Het Arbitragehof sluit zich aan bij de benadering en acht de maatregel van de wetgever pertinent7.
8. Waar is er dan coherentie als art. 295, §1 WIB 1964 (394, §1 WIB 1992) niet wordt
toegepast op van tafel en bed gescheiden echtgenoten en vast te stellen dat die bepaling
ten overvloede is gegeven in het geval van echtgenoten die onder het stelsel van gemeenschap van goederen zijn gehuwd, aangezien art. 1414 B.W. (het verhalen van voor de
echtgenoten gemeenschappelijke schulden op het eigen vermogen van elk van hen) de administratie een soortgelijk recht van verhaal biedt als datgene waarin art. 394 WIB 1992
(295 WIB 1964) voorziet8?
9. Tot slot is er nog de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Naast de twee relevante
arresten die eiser vermeldt9, zijn er ook nog twee andere recente arresten van 27 juni
200210 die, op gelijkluidende conclusie van het openbaar ministerie, beslissen dat de belasting, met toepassing van art. 394, §1 WIB 1992 (295, §1 WIB 1964) kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op wiens naam de belasting is
vastgesteld, voor zover die belasting betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen
inkomsten.
10. Volledigheidshalve voeg ik er eraan toe dat in de rechtsleer veel specialisten ook
4 Gedr. St. Kamer 1998-1999, nr. 2073/1, p. 9: «De algemeenheid van de termen van het artikel 394
WIB 1992, laten niet toe eruit af te leiden dat deze bepaling slechts het geval zou beogen waarbij de
belasting is ingekohierd op naam van beide echtgenoten. Art. 394 WIB 1992 refereert enkel naar de
hoedanigheid van “echtgenoot” die onmiskenbaar blijft bestaan niettegenstaande de feitelijke scheiding of de afzonderlijke inkohiering van aanslagen”; Gedr. St. Kamer 1991-1992, nr. 444/1, art. 33
(art. 37 van de wet), Pasin. 1992, 1510: «Door een strikte toepassing van de regels van het Burgerlijk
Wetboek en van de bepalingen van het WIB gebeurt het dat een echtgenoot die gescheiden leeft,
wordt aangesproken om belastingschulden te vereffenen die het gevolg zijn van aanslagen die ten
name van de andere echtgenoot werden gevestigd.”
5 Wetsontwerp houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, Commentaar bij de artikelen,
Gedr. St. Kamer, 1961-1962, nr. 264/1, art. 65, 114; die commentaar is belangrijk in zoverre §6 van
art. 70, ingevoegd bij art. 65 W. 20 nov. 1962 later art. 294 wordt (K.B. 26 feb. 1964 houdende
coördinatie van de wettelijke bepalingen betreffende de inkomstenbelastingen), dat de grondslag
heeft gevormd van het nieuwe art. 295 WIB 1964, dat later art. 394 WIB 1992 is geworden
(Wetsontwerp herstelwet inzake de fiscale en financiële bepalingen, Commentaar bij de artikelen,
Gedr. St. Kamer 1980-1981, nr. 716, 1, Pasin. 1981, artt. 21 tot 23, 288).
6 O.c., “Verslag namens de Commissie van de Financiën”, Gedr. St. Kamer 1980-81, nr. 716/8,
Pasin. 1981, artt. 21 tot 23, p. 309: “… het gaat hier evenwel slechts om het gewoon handhaven van
een maatregel die reeds vele jaren in de fiscale wet bestaat en welke slechts tot doel heeft een
gemakkelijk realiseerbare fraude inzake invordering van belastingen te beletten.”
7 A.A., arrest nr. 27/2002, 30 jan. 2002, B.5.2, B.S. 27 april 2002, 17873.
8 Y.-H. LELEU, «Examen de jurisprudence (1982 à 1996), Régimes matrimoniaux», R.C.J.B. 1988,
161 e.v.
9 Cass., 15 sept. 2000, A.R. C.98.0388.N, nr. 474 en 10 mei 2001, A.R. C.00.0206.N, nietgepubliceerd.
10 Cass., 27 juni 2002, A.R. C.00.0427.N, www.cass.be (op die datum) en A.R. C.99.0190.N, www.cass.be (op die datum).
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die stelling verdedigen. Zo is professor Leleu van oordeel dat verscheidene rechterlijke
beslissingen terecht art. 394 WIB toepassen “à des époux séparés de fait, conférant à cette
disposition une portée autonome”11.
11. Het tweede middel, dat opkomt tegen de schending van de daarin aangewezen
wetsbepalingen, inzonderheid artt. 75 en 295 WIB 1964 (128 en 394 WIB 1992), verwijt
het bestreden arrest dat het, hoewel het erkent dat de litigieuze aanslagen betreffende de
aanslagjaren 1987 en 1988 (gedeeltelijk) als gemeenschappelijk beschouwd moeten
worden en dat die “belastingschuld ingevolge art.1440, eerste lid B.W., na de
echtscheiding op het geheel van de goederen van elk van de echtgenoten teruggevorderd
zou kunnen worden” evenwel beslist dat “de administratie op die grond geen uitvoerend
beslag kon leggen op (verweersters) goederen zonder over een uitvoerbare titel jegens
haar te beschikken”, dat zij in casu niet over een dergelijke titel beschikte, “aangezien de
uitvoerende aard ervan verbonden is aan de inkohiering en dat (...) er alleen voor de exechtgenoot van geïntimeerde (verweerster) een inkohiering is gebeurd voor de
aanslagjaren 1987 en 1988 waarvan de betaling thans van geïntimeerde (verweerster)
wordt gevorderd” en “dat appellant (eiser) bijgevolg eerst ervoor moet zorgen dat hij een
gerechtelijke uitvoerbare titel tegen (verweerster) verkrijgt”.
12. Eiser voert in hoofdzaak aan dat ook al vormt het kohier dat door de directeur van
de belastingen of de gemachtigde ambtenaar uitvoerbaar wordt verklaard een wettelijke
uitvoerbare titel voor de inning inzake inkomstenbelastingen en kan de administratie
inderdaad niet optreden om een bedrag in te vorderen bij iemand jegens wie zij over geen
titel beschikt, uit de omstandigheid dat er voor iemand geen inkohiering is gebeurd en dat
de inkohiering dus niet op zijn naam is gebeurd, toch niet kan worden afgeleid dat de
administratie over geen uitvoerbare titel tegen hem zou beschikken.
13. Het middel is gegrond.
14. In het advies van de Raad van State vóór de wet van 14 mei 1999 12, wordt, m.b.t. de
uitbreiding van de toepassing van art. 393 C.I.R 1992 – dat slechts betrekking heeft op het
geval waarin de belasting wordt ingekohierd op naam van de twee echtgenoten – in de onderstelling waarin de belasting, na een feitelijke scheiding, een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed, afzonderlijk wordt ingekohierd op naam van elk van de echtgenoten, eerst erop gewezen dat de voorgestelde tekst precies om dat probleem op te lossen bepaalt dat het kohier uitvoerbaar is, niet alleen jegens de personen die daarin zijn vermeld,
maar ook “tegen diegenen die tot de betaling van de fiscale schuld zijn gehouden op
grond van het gemeen recht of op grond van een bepaling van dit wetboek”, en vervolgens
geschreven:
«Deze bepaling (art. 5 wetsontwerp met het voorstel tot uitbreiding) is in strijd met het
begrip kohier zelf. Het kohier is een uitvoerbare titel, vergelijkbaar met een vonnis, dat de
Staat zichzelf bezorgt. Het kohier, evenals een vonnis, kan per definitie slechts een
uitvoerbare titel zijn tegen personen die daarin worden genoemd of, krachtens art. 877
B.W., tegen hun algemene erfopvolgers. Dat het besluit tot uitvoering van het WIB regels
vaststelt voor de onrechtstreekse vervolging van derden die schuldenaar zijn van de
belastingplichtige (artt. 147, 164 en 165), doet geen afbreuk aan dat principe.
Dat betekent niet dat wanneer bijvoorbeeld na een feitelijke scheiding een belasting ten
laste van een van de echtgenoten ingekohierd wordt, die belasting niet bij de andere
echtgenoot kan worden geïnd, voorzover deze krachtens het gemeen recht of bepalingen
van het WIB voor de schuld aansprakelijk is. In dat geval moet de Staat echter, bij
gebreke van een titel die tegen de andere echtgenoot uitvoerbaar is, van die echtgenoot de
11 Ibid.; zie ook E. DIRIX, «Beslag», A.P.R. 2001, nr. 128, p. 92.
12 Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen, Gedr. St. Kamer 1998-1999, nr. 2073/1, 14
en 20.
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betaling afdwingen voor de burgerlijke rechtbank.
De nieuwe redactie van het tweede lid art. 393 is dus een ongeoorloofde uitbreiding van
de uitvoerbaarheid van het kohier.”
15. Toch zijn er goede redenen om te denken dat die analyse van het hoge
administratieve rechtscollege niet algemeen wordt aanvaard.
Laten we eerst erop wijzen dat art. 394 WIB 1992 ontstaan is uit art. 11 W. 20 aug.
1947, dat als volgt de tweede paragraaf van art. 35 van de toenmalige gecoördineerde
wetten op de inkomstenbelastingen aanvulde: “De invordering van de belasting gevestigd
ten laste van de echtgenoot overeenkomstig vorenstaande alinea mag worden vervolgd op
al de roerende of onroerende goederen van de vrouw, tenzij deze er van laat blijken dat zij
deze goederen voor haar huwelijk bezat of dat bedoelde goederen of de gelden waarmede
deze goederen werden aangeschaft voortkomen van een successie, van een schenking
uitgaande van andere personen dan haar echtgenoot, ofwel van haar eigen inkomsten.
De invordering van het belastingaandeel in verband met het door de vrouw behaald
inkomstengedeelte mag, in alle geval, worden vervolgd op de goederen van de vrouw.”
Het aldus gewijzigde art. 35, §2 wordt overgenomen door de wet van 20 nov. 1962 en
ingevoegd in paragraaf 6 van art. 70 van de toenmalige gecoördineerde wetten op de
inkomstenbelastingen.
Art. 70, §6 werd art. 294, ten gevolge van het K.B. 26 feb. 1964 tot coördinatie van de
wettelijke bepalingen inzake inkomstenbelastingen.
Art. 16 W. 8 aug. 1980 wijzigt art. 73 van de gecoördineerde wetten door met name te
bepalen dat de aanslag met betrekking tot de inkomsten van de echtgenoten “in alle
gevallen op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd”. Voorheen was de aanslag op
naam van het gezinshoofd vastgesteld. Art. 18 van dezelfde wet wijzigt art. 75 van de
gecoördineerde wetten en bepaalt dat, in afwijking van de artt. 73 en 74 de door iedere
echtgenoot verschuldigde belasting afzonderlijk wordt vastgesteld en op ieders naam
vastgesteld, onder meer bij feitelijke scheiding, althans vanaf het jaar dat volgt op datgene
waarin de feitelijke scheiding plaatsgreep (art. 75, §1, 2° WIB 1964).
De wijziging van art. 73, enerzijds, en de wijziging die in het gemeen recht zijn
aangebracht door de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en
verplichtingen van echtgenoten en huwelijksvermogensstelsels, anderzijds, moesten
noodzakelijkerwijs leiden tot een aanpassing van de bepalingen van het WIB betreffende
de invordering van de belasting met betrekking tot de inkomsten van de echtgenoten.
Art. 21 W. 10 feb. 1981 verving dus art. 294 WIB door de tekst van art. 393 WIB 1992.
Anderdeels vervangt art. 22 W. 10 feb. 1981 art. 295 WIB door een bepaling die art.
394 WIB wordt, zoals het bestond voor de wijziging ervan bij W. 4 mei 1999.
Art. 75, §1, 2° WIB 1964 van zijn kant, dat bepaalde dat in afwijking van de artt. 73 en
74 de door iedere echtgenoot verschuldigde belasting afzonderlijk wordt vastgesteld en op
ieders naam vastgesteld, onder meer bij feitelijke scheiding, althans vanaf het jaar dat
volgt op datgene waarin de feitelijke scheiding plaatsgreep, werd art. 128, eerste lid, 2°
WIB, zoals het bestond voor de wijziging ervan bij W. 4 mei 1999.
Tot slot, als eind van dit overzicht en zoals reeds werd onderstreept in het antwoord op
het eerste middel, is de bedoeling steeds geweest de fiscus de mogelijkheid te bieden de
hand te leggen op de inkomsten van de echtgenoot van de belastingplichtige.
16. I.v.m voornoemd art. 35, §2, heeft het Hof, in een arrest van 2 sept. 197113 en in een
arrest van 29 juni 197214, evenwel beslist “qu’il résulte de ces dispositions légales, d’une
13 Cass., 2 sept. 1971, Bull. en Pas. 1972, I, 1.
14 Cass., 29 juni 1972, Bull. en Pas. 1972, I, 1020.
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part, que la cotisation régulièrement établie au nom du mari en portée au rôle rendu
exécutoire constitue le titre qui permet à l’administration d’exiger le payement de cette
cotisation en de procéder à son recouvrement forcé sur les biens de la femme, dans les
conditions fixées par art. 35, §2, en, d’autre part, qu’en l’absence de toute autre disposition légale ayant cet objet, la validité de la poursuite en recouvrement exercée à charge de
la femme n’est pas subordonnée à l’établissement d’un article distinct du rôle au nom de
cette dernière».
Het toentertijd beoogde huwelijksvermogensstelsel verschilt natuurlijk aanzienlijk van
hetgene waarvan hier sprake is, en misschien loopt de vergelijking, nu, met de rechtspraak
van toen, mank.
17. Toch heeft het Hof op impliciete wijze dezelfde zijnswijze gevolgd in de twee voornoemde arresten van 15 sept. 2000 en 10 mei 200115.
18. De beste rechtsleer heeft dit goed begrepen.
Zo schrijft professor E. DIRIX i.v.m.het arrest van het Hof van 15 sept. 200016: “Deze
oplossing stemt overeen met wat geldt naar gemeen recht. Ook daar immers dient een
schuldeiser niet te beschikken over een uitvoerbare titel tegen de beide echtgenoten om de
drie vermogens17 te kunnen uitwinnen. Hiertoe volstaat het dat de schuldeiser beschikt
over een uitvoerbare titel ten laste van de echtgenoot-schuldenaar18”.
G. DE LEVAL, van zijn kant, wijst erop dat “il arrive que le recouvrement de l’impôt soit
effectué, sur base du titre exécutoire établi au nom du redevable de l’impôt, à charge de
tiers (art. 95, 295, 297, 299bis, 348 WIB) c’est-à-dire dans l’ordre de ces articles; (…), - à
charge du conjoint séparé de biens sur «les biens suspects» (art. 295 WIB) (…)19.
Kortom, dat bijzondere invorderingsmechanisme is in het gemene recht noch een
alleenstaand, noch exorbitant geval.
19. Ik denk dat dus terecht kan worden verdedigd dat uit art. 295 volgt dat de aanslag
die regelmatig is vastgesteld op naam van een echtgenoot en op het uitvoerbaar kohier is
gebracht, de titel vormt op grond waarvan de administratie de betaling van die aanslag
kan vorderen en overgaan tot de invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die
niet in het kohier is vermeld.
III. Besluit
20. Vernietiging van het bestreden arrest, in zoverre het verweersters verzet tegen het
fiscaal derden-beslag van 5 december 1994 gegrond verklaart, in zoverre dit beslag ertoe
strekt betaling te verkrijgen van de aanslagen die ingekohierd zijn voor de aanslagjaren
1987 en 1988 en uitspraak doet over de kosten.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0578.F)
15 Zie supra noot 7.
16 E. DIRIX, «Beslag», A.P.R. 2001, nr. 128, p. 92.
17 Zijnde de gemeenschappelijke goederen en de eigen goederen.
18 E. DIRIX, o.c., nrs 120 en 121, p. 87 en 88; zie ook H. CASMAN, «Schulden en huwelijksvermogensrecht», T.P.R. 1985, 285 e.v.; E. DIRIX, «Executierechten en huwelijksvermogensrecht», in Twintig
jaar na de wet van 14 juli 1976, Antwerpen, 1996, 218-238; H. TIELEMANS, « Het huwelijk van de
schuldenaar: een ongelukstijding voor de schuldeiser?», T.P.R. 1981, 301 e.v.: DELANGRE, «La saisie
des biens communs», R.G.E.N. 1999, nr. 24.869, nr. 8-17; HALLET, «Saisies d’immeubles communs»,
R.G.E.N. 1997, nr. 24.654, 3-19.
19 G. DE LEVAL, « Traité des saisies », F.Ulg. 1981, p. 481; zelfde auteur, o.c., p. 418: «C. – Un titre
exécutoire établi à charge d’un conjoint peut être mis en œuvre à charge de l’autre conjoint lorsqu’il
s’agit de procéder au recouvrement de dettes communes mais il importe que celui-ci soit informé de
la procédure diligentée »; ibid., « Saisie immobilière », Rép. not., nr. 58.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 23 maart 2001 door het
Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 75 (zoals gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980), 294 en 295, §1, (zoals ze gewijzigd zijn bij de wet van 10 februari 1981) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zoals het is vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 houdende
coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, die respectievelijk, na de wet van 12 juni 1992 tot bekrachtiging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, respectievelijk de
artikelen 128, 393 en 394, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn geworden.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat verweerster in 1971 met de heer C. huwde onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, dat hun echtscheiding uitgesproken werd bij vonnis
van 5 maart 1987 dat op 3 juni 1987 werd overgeschreven, dat de litigieuze aanslagen
m.b.t. de aanslagjaren 1987 en 1988 (gedeeltelijk) als gemeenschappelijk beschouwd
moesten worden, dat de betrokken aanslagen evenwel alleen ten name van verweersters
echtgenoot zijn ingekohierd. Het zegt vervolgens voor recht dat eiser "niet ... gerechtigd is
om artikel 295 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) aan te voeren tot staving van zijn beslag", op grond dat die bepaling "slechts een toepassing vormt van de beginselen die tot uiting komen in artikel 294 van dat wetboek, dat een inkohiering ten name
van verscheidene personen veronderstelt" dat "de plaats van artikel 295 en zijn impliciete
verwijzing naar het voorgaande artikel door de tweevoudige herhaling van de woorden
'gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten' impliceert dat de twee bepalingen
samen en onderling onlosmakelijk gelezen moeten worden" en dat artikel 295 aldus
slechts kan gelden "voor de aanslagen die ten name van de beide echtgenoten zijn ingekohierd, wat hier niet het geval is".
Grieven
Uit de algemene bewoordingen van artikel 295 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) kan niet worden afgeleid dat die bepaling enkel zou doelen op het geval
waarin de belasting ten name van de beide echtgenoten is ingekohierd.
Artikel 295, §1, eerste lid van dat wetboek luidt immers als volgt: "Elk gedeelte van de
belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingekohierd op naam van één van hen, mag ongeacht het aangenomen huwelijksvermogenstelsel worden vervolgd op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van
de beide echtgenoten".
Aldus wordt het beginsel geponeerd dat de ontvanger, wanneer er "echtgenoten" zijn,
op al hun goederen zal kunnen invorderen zonder dat hij daarbij zelfs rekening dient te
houden met hun huwelijksstelsel.
Feitelijk gescheiden echtgenoten ontsnappen niet aan die regel, aangezien zij volgens
de wet noch steeds "echtgenoten" zijn.
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Net zoals de tekst geen onderscheid maakt naargelang de echtgenoten zich al dan niet
in de toestand van een feitelijke scheiding bevinden, maakt hij evenmin een onderscheid
naar gelang de inkohiering al dan niet op hun beider naam of afzonderlijk is gebeurd.
De aanslagen die afzonderlijk op naam van elke echtgenoot zijn ingekohierd met toepassing van artikel 75, eerste lid, 2°, en tweede lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), zijn desalniettemin aanslagen die betrekking hebben op "de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten" in de zin van artikel 295 van dat wetboek.
Artikel 295 gebruikt weliswaar de bewoordingen "elk gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten" die trouwens ook voorkomen
in artikel 294 dat doelt op het specifieke geval van een inkohiering ten name van verscheidene personen, maar op grond daarvan mag men er niet noodzakelijkerwijs van uitgaan
dat artikel 295 enkel betrekking zou hebben op het geval waar de inkohiering is gebeurd
ten name van de beide echtgenoten.
Artikel 295 verschilt immers van artikel 294 doordat het slechts op de "echtgenoten"
van toepassing is en verder niet nader de inkohiering bepaalt van de belasting waarvan de
gedeelten de beoordeling van de omvang van de invordering mogelijk maken.
In die zin heeft artikel 295 een toepassingsgebied dat tegelijk beperkter én ruimer is dan
dat van artikel 294.
Het enige verband tussen die bepalingen is te preciseren, wellicht op grond van dezelfde bewoordingen, maar elk van hen voor wat haar betreft, welke regels van invordering
gelden voor de wettig ingekohierde aanslag.
Weliswaar kan artikel 295, wanneer voor de echtgenoten een inkohiering op hun beider
naam is gebeurd, wellicht beschouwd worden als een bijzondere toepassing of het verlengstuk, voor de echtgenoten, van de beginselen die in artikel 294 worden geponeerd,
maar het laat daarentegen ook zijn autonomie t.a.v. laatstgenoemde bepaling tot uiting komen wanneer voor de echtgenoten afzonderlijke inkohieringen gebeuren.
Het begrip "gedeelte van de belasting in verband met de onderscheiden inkomsten van
de echtgenoten" houdt niet noodzakelijk verband met alleen maar gemeenschappelijke inkohieringen maar kan evengoed toegepast worden op inkohieringen die afzonderlijk zijn
gebeurd.
Historisch gezien is artikel 295 de opvolger van artikel 294 zoals het bestond vóór de
opheffing ervan bij de wet van 10 februari 1981.
Al in artikel 294, m.b.t een belasting die alleen op naam van het gezinshoofd is vastgesteld, was er in paragraaf 2 sprake van de "invordering van de gedeelten van de belasting
in verband met de respectieve inkomsten van de echtgenoot of van de kinderen"
Bovendien kunnen de bewoordingen slaan op verschillende gevallen van aanslagen die
afzonderlijk ten name van één enkele echtgenoot vastgesteld zijn en meer bepaald voor
het jaar van het huwelijk of voor het jaar van de ontbinding ervan (zie artikel 75, §1, 1° en
3°).
In dergelijke gevallen zal de invordering pas kunnen gebeuren nadat de administratie,
voor elke echtgenoot, het gedeelte van de belasting in verband met de inkomsten die tijdens het huwelijk zijn verkregen, heeft bepaald.
Hieruit volgt dat het arrest, dat verweersters verzet tegen het fiscale derden-beslag van
5 december 1984 in zoverre dit ertoe strekt betaling te verkrijgen van de aanslagen die ingekohierd zijn onder de artikelen 8702099 en 9707838, op grond dat eiser "niet (...) gerechtigd is om artikel 295 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) aan te
voeren tot staving van zijn beslag", aangezien die bepaling slechts kan "gelden voor de
aanslagen die ten name van de beide echtgenoten zijn ingekohierd, wat hier niet het geval
is", aan de wettekst een voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt, zijnde de inkohie-

1654

HOF VAN CASSATIE

12.9.03 - Nr. 430

ring ten name van de beide echtgenoten, en alle in aanhef van het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 75 (zoals gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980), 266, 295 (zoals het
gewijzigd is bij de wet van 10 februari 1981) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zoals het is vastgesteld bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 houdende coördinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen, die respectievelijk, na
de wet van 12 juni 1992 tot bekrachtiging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, respectievelijk de artikelen
128, 365 en 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn geworden ;
- artikel 6 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit ;
- artikel 176, eerste lid van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), dat artikel 133 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 is geworden ;
- de artikelen 1408, 1414, eerste lid, en 1440, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest erkent weliswaar dat de litigieuze aanslagen betreffende de aanslagjaren
1987 en 1988 (gedeeltelijk) als gemeenschappelijk beschouwd moeten worden en dat "die
belastingschuld, ingevolge artikel 1440, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, na de echtscheiding op het geheel van de goederen van elk van de echtgenoten teruggevorderd zou
kunnen worden" maar beslist evenwel dat "de administratie op die grond geen uitvoerend
beslag kon leggen op (verweersters) goederen zonder over een uitvoerbare titel jegens
haar te beschikken", dat zij in casu niet over een dergelijke titel beschikte, "aangezien de
uitvoerende aard ervan verbonden is aan de inkohiering en '(...) er alleen voor (verweersters) ex-echtgenote een inkohiering is gebeurd voor de aanslagjaren 1987 en 1988 waarvan de betaling thans van (verweerster) wordt gevorderd" en "dat (eiser) bijgevolg eerst
ervoor moet zorgen dat hij een gerechtelijke uitvoerbare titel tegen (verweerster) verkrijgt".
Grieven
Ook al vormt het kohier dat door de directeur van de belastingen of de gemachtigde
ambtenaar uitvoerbaar wordt verklaard een wettelijke uitvoerbare titel voor de inning inzake inkomstenbelastingen en kan de administratie inderdaad niet optreden om een bedrag
in te vorderen bij iemand jegens wie zij over geen titel beschikt, toch kan uit de omstandigheid dat er voor iemand geen inkohiering is gebeurd en dat die inkohiering dus niet op
zijn naam is gebeurd, niet worden afgeleid dat de administratie over geen uitvoerbare titel
tegen hem zou beschikken.
Artikel 6 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit bepaalt immers dat "de
inning van rijksgelden alleen (kan) geschieden door een rekenplichtige van de Staatskas
en krachtens een wettelijk gevestigde titel".
Artikel 266 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat "de onroerende voorheffing, de personenbelasting (...), worden opgenomen in jaarlijkse of bijzondere kohieren".
Artikel 176, eerste lid van het koninklijk besluit tot uitvoering van dat wetboek verduidelijkt dat "de aanslagen op naam van de betrokken belastingschuldeigen ten kohiere worden gebracht".
Artikel 73 van dat wetboek stelt als beginsel dat "de aanslag op naam van beide echtge-
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noten wordt gevestigd".
In afwijking van dat beginsel voorziet artikel 75, §1, 2° van dat wetboek in de vaststelling van twee afzonderlijke aanslagen op naam van elke echtgenoot vanaf het jaar dat
volgt op datgene waarin de feitelijke scheiding plaatsgreep.
Wanneer het om feitelijk gescheiden echtgenoten gaat, beantwoordt artikel 75, §1, 2°,
dus rechtstreeks de vraag wie de "betrokken belastingschuldigen" zijn in de zin van artikel
176, eerste lid van voornoemd koninklijk besluit.
De aanslag die overeenkomstig artikel 75 wordt vastgesteld vormt aldus de wettelijke
titel voor de inning op grond waarvan de ontvanger, in de hoedanigheid van rekenplichtige van de Staatskas krachtens artikel 6 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, tot de invordering mag overgaan.
Die bepaling legt geen enkele beperking op de uitvoerbare "uitstraling" van die titel en
sluit geenszins uit dat de titel die op naam van een persoon is opgemaakt, kan dienen voor
de invordering bij een andere.
Indien er een beperking moet zijn, dan vloeit deze niet voort uit de nominatieve vermeldingen van het kohier, maar gewoon uit de regels betreffende de invordering die in het gemene recht gelden of die voortvloeien uit specifieke fiscale bepalingen.
Daarover anders beschikken, zou erop neerkomen aan de wettekst voorwaarden toe te
voegen die er niet in voorkomen.
Het arrest betwist niet dat er een uitvoerbare titel bestaat ten name van verweersters exechtgenoot.
Zoals in het eerste middel is uiteengezet, moet artikel 295 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) de invordering van de litigieuze belastingschuld mogelijk maken ten laste van de echtgenoot die niet in het kohier is vermeld.
Voorts neemt het arrest aan de litigieuze belastingschuld ingevorderd kan worden op
het geheel van de goederen van "elk" van de echtgenoten op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen en inzonderheid op grond van artikel 1440, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek.
Hieruit volgt dat het arrest, dat vaststelt dat de betwiste aanslagen alleen op naam van
verweersters ex-echtgenoot zijn ingekohierd met toepassing van artikel 75, §1, 2° van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), niet wettig kon beslissen dat de administratie over geen uitvoerbare titel beschikte om beslag te leggen op verweersters goederen en
dus alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke bepalingen heeft geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, ingevolge artikel 295, §1, eerste lid van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), elk gedeelte van de belasting in verband met de
onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voorheffing ingekohierd
op naam van één van hen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogenstelsel
mag worden vervolgd op al de eigen goederen en op de gemeenschappelijke goederen van de beide echtgenoten;
Dat hieruit volgt dat de belasting, voor zover zij vastgesteld is op tijdens het
huwelijk verkregen inkomsten, kan worden ingevorderd ten laste van de andere
echtgenoot dan degene op wiens naam zij is vastgesteld;
Dat die wetsbepaling tevens geldt wanneer, ingevolge artikel 75 van dat wetboek, voor de door elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonder-
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lijke aanslag is vastgesteld;
Overwegende dat het arrest, dat overweegt dat "het bepaalde in artikel 295
slechts kan gelden voor de aanslagen die ten name van de beide echtgenoten zijn
ingekohierd", die wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat uit artikel 295 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op naam van een
echtgenoot en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel vormt op
grond waarvan de administratie de betaling van die aanslag kan vorderen en
overgaan tot de invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die niet in
het kohier is vermeld;
Overwegende dat het arrest overweegt dat de administratie, omdat zij van tevoren geen gerechtelijke uitvoerbare titel jegens verweerster heeft verkregen,
geen uitvoerend beslag op haar goederen mag leggen, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verweersters verzet tegen het fiscaal derden-beslag van 5 december 1994 gegrond verklaart, in zoverre dit beslag
ertoe strekt betaling te verkrijgen van de aanslagen die ingekohierd zijn onder de
nummers 8702099 en 9707838 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 431
1° KAMER - 12 september 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — VASTSTELLING
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSLASTEN - GEHEIME COMMISSIELONEN BUITENLANDSE VERKRIJGER - RECHTVAARDIGING - VOORWAARDE.
De in artt. 47, §1 W.I.B. (1964) en 57, 1° W.I.B. (1992) bedoelde commissies dienen
slechts gerechtvaardigd te worden door individuele fiches en een samenvattende opgave
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die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt, indien ze
voor de buitenlandse verkrijger ervan een in België belastbaar bedrijfsinkomen vormen1.
(Art. 47, §1 W.I.B. 1964; Art. 57, 1° W.I.B. 1992)
(LA FONDATION SUD-AFRICAINE N.V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0030.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2001 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede als volgt is gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 33, §1 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals het gewijzigd
is bij artikel 289 van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen;
- artikel 47, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), zoals het gewijzigd is bij de wet van 8 augustus 1980;
- enig artikel, tweede lid van de wet van 12 juin 1922 tot bekrachtiging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd op 10 april 1992;
- de artikelen 57 en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals ze
oorspronkelijk bestonden.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat eiseres op 9 maart 1990 een steenberg schiefer aan de
b.v.b.a. Carbonetta verkocht heeft voor de prijs van 9.540.000 BEF, dat laatstgenoemde
krachtens een overeenkomst van dezelfde dag 12 miljoen BEF commissie betaald heeft
aan de vennootschap naar Iers recht Fallgrove Ltd, dat de administratie geoordeeld heeft
dat dit bedrag in werkelijkheid een gedeelte was van de verkoopprijs die eiseres had gekregen en die zij weer had afgestaan aan Fallgrove Ltd, en dat de administratie op die 12
miljoen BEF een bijzondere aanslag op "geheime commissielonen" van 200 pct. geheven
heeft ten name van eiseres voor het aanslagjaar 1991 en dat het vervolgens aanneemt dat
die bijzondere aanslag wettelijk is.
Het arrest steunt die beslissing op de volgende gronden:
"Het geschil betreft de belasting op geheime commissielonen van 12 miljoen BEF. Dat
bedrag vormt een commissie die de koper betaald heeft aan een Ierse vennootschap (Fallgrove) in het kader van de terugkoop van het terrein "Les Viviers" in Gilly (...). Na een
onderzoek bij de b.v.b.a.Carbonetta heeft de inspecteur van de Bijzondere Belastinginspectie (B.B.I.), inachtgenomen de onderlinge afhankelijkheid tussen (eiseres) en (de ven1 Gedr. St. Kamer 1972-1973, nr. 521/7, p. 38-39; A.A. 6 april 2000, nr. 44/100, punt B4, B.S. 26 mei
2000; J. VAN GOMPEL, "De afzonderlijke aanslag op de geheime commissielonen anno 2000", R.F.R.,
nr. 12 e.v., p. 545-546.
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nootschap) Reterwal, waarvan de bestuurders en de aandeelhouders verbonden zijn en het
feit dat de Ierse vennootschap Fallgrove (een vennootschap die niet aan de neerlegging
van de rekeningen onderworpen is en dus ook niet belastingplichtig is) geen bemiddelingsrol speelde, het zogezegd als commissie betaalde bedrag van 12 miljoen BEF belast
als "niet-geboekte verkoop" die op grond van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 belastbaar is (...). In het licht van de door de B.B.I. verzamelde gegevens staat vast dat (eiseres) een hogere winst heeft geboekt dan die welke zij heeft aangegeven en dat die winst het vermogen van de vennootschap heeft verlaten zodat artikel
57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 toegepast moet worden en van de
administratie niet geëist kan worden dat zij een vollediger bewijs levert terwijl alleen (eiseres) over aanvullende gegevens beschikt om de zaak toe te lichten en zij die gegevens
niet verstrekt (...). De administratie dient geen verdere bewijzen te leveren, aangezien zij
zich op grond van vermoedens kan beroepen op het feit dat de bijkomende winst die niet
uit de rekeningen van (eiseres) blijkt, gediend heeft voor een in artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde kost. Ten slotte blijft artikel 57 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ook toepasselijk op rechtspersonen zodat de
regels die de wetgever heeft uitgevaardigd voor het opmaken van de fiches niet alleen gelden voor rechtspersonen, aangezien de wetgever de verwijzing heeft gehanteerd (artikelen
96 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964)-183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Voorts lijkt het overbodig het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen omdat de voorgestelde vraag niet relevant is, aangezien de verplichting
voor niet-inwoners om fiches en samenvattende opgaven op te maken duidelijk past in
een kader van reciprociteit. Hoe dan ook, de bijzondere aanslag treft niet degene die de
commissies ontvangen heeft, namelijk een buitenlandse vennootschap waarvan de identiteit van de vennoten niet bekendgemaakt is, maar wel de (eisende) vennootschap zelf. Er
kan dus geen sprake zijn van de discriminatoire behandeling tussen rijksinwoners en nietinwoners aangezien een vennootschap die in België belastbaar is in de beide gevallen
moet voldoen aan haar verplichting de vereiste stukken op te maken en aan dezelfde sanctie onderworpen is als zij die verplichting niet nakomt".
Het arrest steunt bovendien op redenen die niet strijdig zijn met de beslissing van de
gewestelijk directeur, namelijk
"Ondanks de opsomming in artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
moeten verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van een
vennootschap worden teruggevonden, gelijkgeschakeld worden met niet-verantwoorde
kosten, tenzij zij bewijst dat die winst in haar vermogen is gebleven, en, desnoods haar
boekhouding daarnaar aanpast. De bewijskrachtige gegevens die de B.B.I. heeft verzameld hebben aangetoond dat de vennootschap Fallgrove niet als bemiddelaar is opgetreden en dus dat (eiseres) de werkelijke verkoopprijs van het terrein 'Les Viviers' in Gilly
niet geboekt had, zodat de 12 miljoen BEF belast moeten worden als 'niet geboekte verkoop'. Dat bedrag van 12 miljoen BEF staat niet vermeld in de balans van (eiseres) op 31
december 1990, zodat het dus niet in het vermogen van de vennootschap teruggevonden
wordt en onderworpen moet worden aan de in artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde bijzondere aanslag.
Grieven
(...)
2.3. Derde onderdeel
De artikelen 57 en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die het hof
van beroep heeft toegepast, en de artikelen 47, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en 33, §1 van de wet van 7 december 1988, die het hof van beroep had
moeten toepassen, betreffen de uitgaven van een vennootschap die voor de verkrijger be-
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lastbare beroepsinkomsten zijn of vaste vergoedingen toegekend als terugbetaling van
werkelijke uitgaven die aan de werkgever eigen zijn. Die bepalingen strijden tegen de betaling door vennootschappen van beroepsinkomsten aan niet-geïdentificeerde verkrijgers
om ze de doen ontsnappen aan de Belgische inkomstenbelasting; daarom leggen ze de
vennootschappen die van die praktijken gebruik maken een bijzondere belasting op waarvan de kost overeenstemt met de personenbelasting en de socialezekerheidsbijdragen die
verschuldigd zijn door een natuurlijk persoon die aan de Belgische belasting en sociale
zekerheid is onderworpen. Volgens die bepalingen moeten de bedoelde kosten slechts
door fiches en samenvattende opgaven verantwoord worden wanneer die bedragen, voor
de verkrijger ervan, in België belastbare beroepsinkomsten zijn of vaste vergoedingen toegekend als terugbetaling van werkelijke uitgaven die aan de werkgever eigen zijn.
Wanneer de verkrijger van een commissie een in artikel 139 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964) bedoelde niet-verblijfhoudende vennootschap is, kan deze
niet geacht worden door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden en bijgevolg evenmin
vaste vergoedingen te ontvangen toegekend als terugbetaling van uitgaven die aan de
werkgever eigen zijn; bovendien zijn haar inkomsten slechts uitzonderlijk in België belastbaar.
In dit geval voerde eiseres in conclusie aan dat de door de Ierse vennootschap ontvangen 12 miljoen BEF voor haar geen in België belastbaar beroepsinkomen vormden. Bijgevolg kon het arrest, dat vaststelt dat die vennootschap naar Iers recht de verkrijger van die
bedragen is, niet naar recht vaststellen dat ze onderworpen konden worden aan de bijzondere aanslag van 200 pct. zonder na te gaan, zoals eiseres erom verzocht, of die bedragen
voor de verkrijger in België belastbare beroepsinkomsten waren (schending van de artikelen 57 en 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in hun oorspronkelijke
versie, 33, §1 van de wet van 7 december 1988 houdende hervorming van de inkomstenbelasting en wijziging van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals het gewijzigd is
bij artikel 289 van de wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen en 47, §1
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), zoals het gewijzigd is bij de wet
van 8 augustus 1980).
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de administratie een commissie van
twaalf miljoen BEF belast heeft op grond van artikel 219 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, dat in de oorspronkelijke versie ervan voorziet in
een onderscheiden bijzondere aanslag van 200 pct. op kosten die niet door welbepaalde stukken gerechtvaardigd worden;
Overwegende dat zowel ingevolge artikel 47, §1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) als ingevolge artikel 57, 1° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, bepaalde kosten, zoals commissies, die voor de verkrijgers ervan beroepsinkomsten zijn, slechts als beroepskosten worden aangemerkt als ze gerechtvaardigd worden door de overlegging van individuele fiches
en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de
termijn die de Koning bepaalt;
Dat uit de opzet van die bepalingen volgt dat de daarin bedoelde kosten slechts
gerechtvaardigd dienen te worden als ze voor de verkrijgers ervan beroepsinkomsten vormen die aan de Belgische belasting onderworpen zijn;
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Dat het arrest, dat niet vaststelt dat de belaste commissie voor haar buitenlandse verkrijger een in België belastbaar beroepsinkomen vormde, zijn beslissing
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
12 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 432
1° KAMER - 12 september 2003

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
GEMEENTEBELASTINGEN - NIET GEADRESSEERD DRUKWERK - GRATIS VERDELING BELASTINGHEFFING - INDIRECTE BELASTING - BEGRIP.
De gemeentebelasting op de huis-aan-huis-bedeling van niet geadresseerd drukwerk, die
voor de bestemmeling gratis is, is een indirecte belasting1.
(GEMEENTE HERSTAL T. SPECTACLE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0037.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 februari 2002 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
1 Dezelfde dag heeft het Hof in dezelfde zin drie arresten gewezen waarin dezelfde eiseres betrokken
was (AR F.02.0038.F tot F.02.0040.F).
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1 van de wet van 18 juli 1860 houdende afschaffing der gemeentelijke octrooirechten;
- belastingverordening nr. 57 van de gemeente Herstal tot invoering van een belasting
op de gratis verdeling aan huis van niet geadresseerd drukwerk.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst erop dat de bovengenoemde belastingverordening waarbij
een heffing van een Belgische frank per exemplaar wordt ingevoerd op de gratis verdeling
van niet geadresseerd reclamedrukwerk op het grondgebied van de gemeente, in werkelijkheid een indirecte belasting op bijzondere verrichtingen is- namelijk de binnenkomst
en de verspreiding van dergelijke dagbladen op het grondgebied - die, daar ze de kostprijs
van die producten verhoogt ten nadele van de adverteerders en uiteindelijk ook van de
consumenten, overeenkomt met een bij de wet van 18 juli 1860 verboden octrooirecht en
dat de belasting bijgevolg een belemmering vormt voor de vrije verspreiding van dat soort
van publicaties.
Grieven
1.1 Eerste onderdeel
Onder octrooirechten wordt verstaan "indirecte" gemeentebelastingen die geheven worden naar aanleiding van de binnenkomst, de verzending, de doorvoer of de opslag in entrepot van bepaalde eetwaren of koopwaren, of nog de winning of de fabricage van sommige producten op de aan octrooi onderworpen plaats. Opdat de door [eiseres] geheven
belasting wettig als een octrooi zou kunnen worden beschouwd, diende derhalve uit het
arrest te blijken dat de litigieuze gemeentebelasting de kenmerken van een indirecte belasting vertoonde.
Wat dat betreft omschrijft het arrest de belasting op de gratis verdeling van niet geadresseerd reclamedrukwerk als een indirecte belasting.
De directe belastingen verschillen immers van de indirecte in tweeërlei opzicht:
- de heffing ervan vereist een substantiële rechtsvorm, namelijk de inkohiering, terwijl
de indirecte belastingen niet worden ingekohierd;
- zij worden geheven van standen van zaken en van situaties die uit hun aard duurzaam
zijn, terwijl de indirecte belastingen worden geheven van uitzonderlijke verrichtingen.
Het eerste criterium van onderscheid, namelijk de inkohiering, is niet meer van toepassing sedert de hervorming die is ingevoerd bij de wet van 23 december 1986 betreffende
de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen, die is
vervangen door de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen. Zowel de directe als de indirecte belastingen
kunnen immers door middel van kohieren ingevorderd worden.
Het feit echter dat de belasting te dezen door middel van een kohier moet worden ingevorderd blijft een niet te verwaarlozen aanwijzing dat het hier een directe belasting betreft.
Overigens heeft de litigieuze belasting wel degelijk betrekking op duurzame toestanden
en niet op aparte en buitengewone verrichtingen.
De directe belasting is die welke verschuldigd is niet wegens een toevallig en voorbijgaand feit maar wegens een duurzame toestand. De belasting is direct omdat hij geheven
wordt van een toestand die niet tijdelijk is.
Artikel 5 van de belastingverordening bepaalt evenwel het volgende:
"De verdeler is voor elke verdeling gehouden bij het gemeentebestuur aangifte te doen
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van elke verdeling en daarbij alle inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing
nodig zijn. Bij ontstentenis van aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast op grond van de gegevens waarover de administratie kan beschikken, behoudens het recht van bezwaar en voorziening".
De belastingplichtige die de aan belasting onderworpen activiteit uitoefent dient een
voorafgaande aangifte te doen, wat uitsluit dat ze geheven wordt van een "toevallig en
voorbijgaand feit".
Het arrest heeft derhalve niet zonder artikel 1, §1 van de wet van 18 juli 1860 en de belastingverordening te schenden kunnen beslissen dat de litigieuze belasting een indirecte
belasting is op bijzondere verrichtingen die overeenkomen met een verboden octrooi.
2.1 Tweede onderdeel
Uit de wet van 18 juli 1860 en het ter uitvoering ervan genomen koninklijk besluit
blijkt dat de aan de wijze van verdeling van een product verbonden rechten niet begrepen
waren in de inkomsten van het octrooi.
Artikel 1 van de belastingverordening voert een belasting in op de kosteloze verdeling
van niet geadresseerd drukwerk.
De belasting heeft geen betrekking op de commerciële productie van tijdschriften.
Het bestreden arrest kan niet zonder de tekst van artikel 1 van de belastingverordening
van [eiseres] te schenden beslissen dat de belasting betrekking heeft op de productie zelf
van niet geadresseerde tijdschriften.
De litigieuze belasting is een directe belasting op een duurzame wijze van dagbladverdeling door verweerster.
Zij kan niet wettig worden omschreven als een octrooi, dat is een indirecte belasting die
wordt geheven naar aanleiding van de binnenkomst, de opslag in entrepot, de doorgang,
de verzending, de fabricage of de winning van een consumptieartikel.
....

IV. Beslissing van het Hof
Over de door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep aangevoerde
grond van niet-ontvankelijkheid waarvan kennis is gegeven overeenkomstig artikel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende dat eiseres de door haar gemeenteraad gegeven machtiging om
cassatieberoep in te stellen heeft overgelegd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat de indirecte belasting niet wordt geheven op grond van een
duurzame toestand waarin de belastingplichtige verkeert wegens zijn activiteit of
zijn vermogen, maar op grond van handelingen, verrichtingen of voorbijgaande
feiten, die, ook al worden ze herhaald, wegens hun aard los staan van elkaar en
waarvan de belastingplichtige aangifte heeft gedaan of die hij, bij gebrek hiervan, vermoed wordt te hebben verricht;
Overwegende dat artikel 1 van de belastingverordening nr. 57 een gemeentebelasting heft op de kosteloze huis-aan-huisbedeling, aan de bestemmelingen,
van niet geadresseerd drukwerk; dat artikel 4 de belasting vaststelt op een frank
per verdeeld exemplaar; dat artikel 5 bepaalt dat de belastingplichtige gehouden
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is voor elke verdeling bij het gemeentebestuur aangifte te doen en daarbij alle inlichtingen te verstrekken die voor de belastingheffing nodig zijn;
Overwegende dat het arrest wettig beslist dat het "in werkelijkheid een indirecte belasting betreft op bijzondere verrichtingen, namelijk de binnenkomst en de
verspreiding van dergelijke dagbladen op het grondgebied van de [gemeente]";
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat het onderdeel betoogt dat de litigieuze belasting niet wettig
als octrooi kan worden aangemerkt, maar verzuimt nauwkeurig opgave te doen
van de bepalingen van de wet van 18 juli 1860 en van het uitvoeringsbesluit ervan die het arrest schendt;
Dat de grief volgens welke de belastingverordening nr. 57 volledig is afgeleid
uit de vergeefs aangevoerde schending van die bepalingen;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Tweede middel:
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
12 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. D. Libin, Luik en J. Maisse, Luik.

Nr. 433
1° KAMER - 12 september 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - OORZAAK - ONGESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK WAARTOE ZE
BESTEMD IS.
De regel dat een zaak gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde
gevallen schade kan veroorzaken, vereist niet dat het gebrek de zaak ongeschikt maakt
voor het gebruik waartoe ze bestemd is1 2. (Art. 1384, eerste lid B.W.)
(M. T. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon van de Minister-president e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0242.N)
1 Cass., 21 mei 1999, A.R. C.96.0259.N, nr. 302.
2 Zie Cass., 14 november 1986, A.R. nr. 5195, nr. 164.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 12 oktober 2001 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van bevestiging heeft de vordering van eiser om de verweerders
in solidum te veroordelen om aan hem de som te betalen van 7.615,14 euro, ongegrond
verklaard op de volgende gronden: eiser beschouwt verweerder terecht als "bewaarder van
de zaak" in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. Verweerder betwist dat niet maar roept in dat ijzelvorming geen "gebrek in de zaak" is omdat het geen
intrinsiek gebrek meebrengt want integendeel een extrinsieke oorzaak van het gebrek is.
Bovendien beroept verweerder zich op overmacht. Er moet vooreerst vooropgesteld worden dat de bewaarder van de zaak binnen de context van artikel 1384, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek zich niet kan bevrijden door 'overmacht' te bewijzen. Binnen dezelfde
context baat het ook niet om aan te tonen dat het gebrek in de zaak geen intrinsiek kenmerk van de zaak is. Evenwel toont eiser niet aan dat er werkelijk sprake is van een 'gebrek in de zaak'. Een gebrek in de zaak waarvoor de bewaarder van de zaak aansprakelijk
is overeenkomstig artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, moet begrepen
worden als een gebrek dat de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe de zaak bestemd is. In het bijzonder toont eiser niet aan dat het hoegenaamd onmogelijk was om op
de weg te rijden. Mocht dat zo zijn, dan zou elk voertuig dat langs kwam geslipt zijn.
Zelfs al werd hiervoor aangenomen dat geen fout in hoofde van eiser bewezen is, dan nog
impliceert dat op zich niet meteen dat de weg ter plekke niet meer kon gebruikt worden
om erop te rijden. Aldus kan eiser zich niet beroepen op artikel 1384, eerste lid van het
Burgerlijk Wetboek nu het feit dat een wegdek glad ligt door ijzel in wezen geen gebrek
aan het wegdek bewijst. Elk wegdek is glad in geval van ijzel zonder dat deze uit dien
hoofde een gebrek zou doen vertonen.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek,
indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden
schade kan veroorzaken. Het feit dat het gebrek het gevolg is van een natuurverschijnsel
is zonder belang. Eiser had in zijn appèlrekwest en appèlconclusie aangevoerd dat hij geconfronteerd werd met een spiegelglad wegdek ingevolge plaatselijke ijzelvorming waardoor hij de controle over zijn wagen verloor en tegen de vangrails terecht kwam en dat de
rijbaan, zijnde de zaak waarvan verweerder bewaarder was, aldus wel behept was met een
abnormaal gebrek waardoor ze schade kon veroorzaken (appèlrekwest van eiser, p. 3, nrs.
3 en 4 van de appèlconclusie van eiser neergelegd op 4 augustus 2000, p. 4, eerste en
tweede gedachtestreepje). Het bestreden vonnis heeft ten onrechte beslist dat een gebrek
in de zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, een gebrek is
dat de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe zij bestemd is en dat het feit dat een
wegdek glad ligt door ijzel geen gebrek aan het wegdek bewijst louter omdat eiser niet
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aantoont dat het hoegenaamd onmogelijk was om op de weg te rijden. Op grond van die
overwegingen kon het bestreden vonnis niet wettelijk beslissen dat eiser zich niet kan beroepen op artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, vermits een weg als zaak
gebrekkig is indien hij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor hij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken, ook al is het niet hoegenaamd onmogelijk om op die
weg te rijden en ook al is dit gebrek het gevolg van een natuurverschijnsel zoals ijzelvorming en vermits het bestreden vonnis niet tegenspreekt dat de weg door zijn gladheid
schade kon veroorzaken (schending van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).
2. Tweede onderdeel
Een zaak is gebrekkig in de zin van het artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken. Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte beslist dat
het feit dat een wegdek glad ligt door ijzel in wezen geen gebrek aan het wegdek bewijst
louter omdat een gebrek in de zin van het artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek een gebrek is dat de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe ze bestemd is en
omdat eiser niet aantoont dat het hoegenaamd onmogelijk was om op de weg te rijden.
Een weg is immers gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek indien hij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor hij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken ook al was het niet onmogelijk om op die weg te rijden
(schending van artikel 1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: voor zover de beide onderdelen van het middel twee onderscheiden
grieven bevatten, duiden de twee onderdelen niet afzonderlijk de geschonden
wetsbepaling aan:
Overwegende dat de beide onderdelen elk schending aanvoeren van artikel
1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2. Het middel
Tweede onderdeel
Overwegende dat een zaak gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid
van het Burgerlijk Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken;
Dat deze wetsbepaling niet vereist dat het gebrek de zaak ongeschikt maakt
voor het gebruik waartoe ze bestemd is;
Overwegende dat het bestreden vonnis geen gebrek in de zin van artikel 1384,
eerste lid van het Burgerlijk Wetboek aanneemt op grond dat het niet bewezen is
dat het glad wegdek ingevolge ijzel "niet meer kon gebruikt worden om er op te
rijden";
Dat het bestreden vonnis aldus aan het begrip "gebrek" in de zin van artikel
1384, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek een voorwaarde toevoegt die deze
wetsbepaling niet inhoudt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
12 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 434
3° KAMER - 15 september 2003

1º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUIS - BEHEERDER - MEDISCHE RAAD ADVIES - ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING - BEGRIP - OVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE
DUUR.
2º ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - ZIEKENHUIS - BEHEERDER - MEDISCHE RAAD ADVIES - AFZETTING - BEGRIP - OVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE DUUR.
1º en 2° De regel volgens welke de Medische Raad aan de beheerder een advies verstrekt
over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden,
vereist niet dat de afzetting wordt opgelegd als sanctie; zij is van toepassing in het geval
dat de voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer,
die door stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet wordt
vernieuwd ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken van die termijn,
de contractueel bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht 1. (Art.
125, eerste lid, 7° Ziekenhuiswet)
(CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS RABELAIS v.z.w. T. M.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het eerste middel niet ontvankelijk is
bij gemis aan belang.
De niet bekritiseerde overweging van het bestreden arrest volgens welke –ik citeer– “de
overeenkomst te dezen, zonder het initiatief van de beheerder, door stilzwijgende verlenging zou zijn vernieuwd of vervangen door het aanhangsel waarvan het ontwerp in voorbereiding was en reeds in mei 1992 ter goedkeuring aan de Orde van geneesheren was
voorgelegd” vormt immers een afzonderlijke en voldoende grondslag van de beslissing.
Hoe dan ook, zelfs als men die overweging van het bestreden arrest niet beschouwt als
een afzonderlijke en voldoende grondslag, dan nog kan de door het eerste onderdeel van
1 Zie concl. O.M.
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het eerste middel bekritiseerde grond, ongeacht de gebruikte bewoordingen, alleen maar
worden uitgelegd in het licht van die andere grond waarop ik heb gewezen, zodat het eerste onderdeel van het eerste middel in dat geval op zijn minst feitelijke grondslag mist.
2. Het tweede onderdeel van het eerste middel faalt m.i. naar recht.
Het enige doorslaggevende argument voor de keuze van de oplossing is m.i. het doel
dat de wetgever met artikel 125, eerste lid, inzonderheid 7° van de gecoördineerde wet op
de ziekenhuizen voor ogen stond. Dat artikel bepaalt dat het advies van de Medische Raad
aan de beheerder wordt verstrekt “in het kader van het in artikel 124 bepaalde doel”, dat
is, blijkens de bewoordingen van laatstgenoemd artikel “met het doel de geneeskundige
verzorging in het ziekenhuis in optimale voorwaarden voor de patiënten te verstrekken”.
Gelet op een dergelijk doel en ongeacht de bewoordingen die de wetgever heeft gebruikt, zijn er derhalve geen redenen waarom, zoals het tweede onderdeel dus ten onrechte betoogt, artikel 125, eerste lid, 7°, naar luid waarvan de Medische Raad aan de beheerder advies verstrekt over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om
dringende reden, op een beperkende wijze zou moeten worden uitgelegd in die zin, enerzijds, dat – ik citeer het middel – “de verplichting om (dat) advies in te winnen (…) (…)
beperkt is tot de afzetting die een sanctie is” en, anderzijds dat, “wanneer de partijen in
een overeenkomst voor een bepaalde duur uitdrukkelijk hebben bedongen dat van de vernieuwing van die overeenkomst kan worden afgeweken door middel van een bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte opzegging van zes maanden voor het verstrijken van
de termijn, en wanneer de voorwaarden die contractueel zijn bedongen om de overeenkomst niet te vernieuwen, zijn nageleefd, de ziekenhuisgeneesheer de bescherming tegen
ontslag niet geniet die hem wordt toegekend bij (voormeld) artikel” (einde van het citaat).
De in artikel 125, eerste lid, 7° vervatte regel strekt vooreerst ertoe de patiënt te beschermen tegen een gedraging van de beheerder die hem zonder wettige reden nadeel zou
kunnen berokkenen.De regel komt slechts bij wijze van gevolg ook ten goede aan de ziekenhuisgeneesheer, wat een verklaring kan vormen voor de bijzondere regels waarmee de
procedure in geval van afzetting om dringende reden is omringd, in welk geval die dringende reden redelijkerwijs wordt afgewogen tegen het eventuele belang dat de patiënt erbij heeft dat de betrokken ziekenhuisgeneesheer in het ziekenhuis blijft.
Ik neig dus ertoe te denken dat de wettekst als volgt moet worden begrepen: “in het kader van het in artikel 124 bepaalde doel verstrekt de Medische Raad aan de beheerder advies wanneer laatstgenoemde een einde wil maken aan de rechtsverhoudingen tussen de
beheerder en een ziekenhuisgeneesheer, behalve de beëindiging om dringende reden”.
Het middel verdedigt een andere zienswijze.
3. Ik ben van mening dat het tweede middel feitelijke grondslag mist.
In strijd met wat het tweede middel aanvoert stelt het bestreden arrest immers niet vast
dat de door verweerder geleden schade het gevolg is van het feit dat hij een kans heeft gemist op vernieuwing van de overeenkomst.
Het bestreden arrest diende zulks trouwens niet vast te stellen, daar geen van de partijen
in haar conclusie voor het hof van beroep had betoogd dat de schade van verweerder het
gevolg was van het missen van een kans.
Besluit : verwerping.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0127.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 september 2001 gewezen
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door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 15 mei 2003 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1109, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 125, 130 en 131 van de op 7 augustus 1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat eiseres haar overeenkomst met verweerder wederrechtelijk heeft
beëindigd, aangezien zij het advies niet heeft ingewonnen van de Medische Raad overeenkomstig artikel 125, eerste lid, 7° van de wet van 7 augustus 1987 en dat zij dus de door
hem uit dien hoofde geleden schade moet vergoeden.
Het grondt die beslissing op de overweging dat "de overeenkomst, ook al was ze voor
een bepaalde duur gesloten, door stilzwijgende verlenging kon worden vernieuwd en derhalve alleen kon worden beëindigd op initiatief van de beheerder van het ziekenhuis; dat
de door de wetgever in artikel 125, eerste lid, 7° van de wet van 7 augustus 1987 gebruikte term 'afzetting' niet dient te worden opgevat in de beperkende betekenis die (eiseres) eraan geeft, maar doelt op alle gevallen waarin de directie het initiatief neemt om een overeenkomst te beëindigen, ongeacht of ze is gesloten voor een bepaalde duur (maar door
stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd) dan wel voor onbepaalde duur; dat te dezen de overeenkomst, zonder het initiatief van de beheerder, door stilzwijgende verlenging zou zijn vernieuwd of vervangen door het aanhangsel waarvan het ontwerp in voorbereiding was en reeds in mei 1992 ter goedkeuring aan de Orde van geneesheren was
voorgelegd; dat die uitlegging wordt bevestigd door de circulaire van het Vast Bemiddelingsbureau van 8 november 1991 waarvan punt 2a luidt als volgt: 'Einde van de betrekkingen tussen het ziekenhuis en een ziekenhuisgeneesheer op initiatief van de ziekenhuisbeheerder: a) in het kader van een initiatief niet verbonden aan een procedure van afzetting om dringende reden: krachtens artikel 127, §1, is het versterkt advies te vragen van
de Medische Raad voor de toepassing van artikel 125, eerste lid, 7°'; dat (eiseres) ten onrechte betoogt dat er niet dient te worden verwezen naar punt 2 van die circulaire, maar
naar punt 1 waarin sprake is van het geval waarin de overeenkomst niet op initiatief van
de beheerder wordt beëindigd (vrijwillig ontslag, overschrijding van de leeftijdsgrens,
verstrijken van de termijn zonder opzegging, sluiten van het ziekenhuis ...); dat ten overvloede moet worden vastgesteld dat de directie van het ziekenhuis wellicht niet vrijuit
ging toen zij de overeenkomst (van verweerder) beëindigde zonder het advies in te winnen van de Medische Raad (met de leiding waarvan hij was belast), wat blijkt uit het proces-verbaal van de zitting van 21 april 1993 van die Raad; dat de historiek van de onderhandelingen van de nieuwe overeenkomsten aldaar wordt geschetst; daaruit blijkt in welke context de overeenkomst [van verweerder] werd beëindigd, ofschoon een aanhangsel
in voorbereiding was en hem geen enkele beroepsfout werd verweten".
Grieven
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1.1 Eerste onderdeel
Volgens de in de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek vervatte regel
strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, de partijen tot wet.
Wanneer twee partijen een overeenkomst sluiten met betrekking tot het verrichten van
opeenvolgende of doorlopende prestaties, kunnen zij daarvoor al dan niet een einddatum
bepalen.
Wanneer zij een einddatum bepalen, is deze op grond van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek bindend voor de partijen, zonder dat een wilsuiting nodig is
om die datum te bevestigen bij het naderen van het einde van de overeenkomst.
Wanneer de contracterende partijen in de oorspronkelijke overeenkomst, benevens een
einddatum, een stilzwijgende verlenging hebben bedongen, hebben zij bij overeenkomst
de - in dat geval stilzwijgende en niet uitdrukkelijke - wijze geregeld waarop zij elkaar in
de toekomst hun toestemming zullen geven voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst
die identiek is met de verstreken overeenkomst.
Wanneer de partijen in de oorspronkelijke overeenkomst, naast een bepaalde einddatum
en de stilzwijgende verlenging van de verstreken overeenkomst, ook het recht hebben bedongen om zich, door uitdrukkelijke kennisgeving en binnen een bepaalde termijn, te verzetten tegen het sluiten van een nieuwe overeenkomst, heeft de uitoefening van dat recht
om geen nieuwe overeenkomst aan te gaan tot gevolg dat de overeengekomen einddatum
uitwerking heeft en uit zichzelf de oorspronkelijke overeenkomst beëindigt.
Daaruit volgt dat het arrest, daar het beslist dat eiseres, door de kennisgeving van haar
beslissing om de lopende overeenkomst niet te vernieuwen nadat ze beëindigd was wegens het verstrijken van de contractueel overeengekomen duur, een initiatief heeft genomen waardoor zij die overeenkomst heeft beëindigd, de verbindende kracht van de tussen
de partijen op 25 juni 1987 gesloten overeenkomst miskent, en aldus de artikelen 1134 en
1135 van het Burgerlijk Wetboek schendt. Daaruit volgt bovendien dat het arrest, daar het
voor het sluiten van een nieuwe overeenkomst geen nieuwe wilsovereenstemming nodig
acht, al was het maar een stilzwijgende wilsovereenstemming, onder meer, op grond van
een vroeger contractueel beding, schendt het bovendien het wettelijk begrip toestemming,
dat een essentieel bestanddeel is van de overeenkomst, en schendt het bijgevolg artikel
1109 van het Burgerlijk Wetboek en bovendien de artikelen 1134 en 1135 van dat wetboek.
1.2 Tweede onderdeel
Krachtens artikel 125, eerste lid, 7° van de wet op de ziekenhuizen is een advies van de
Medische Raad vereist voor elke "afzetting" van de ziekenhuisgeneesheer, behalve voor
de "afzetting" om dringende reden. Die bepaling sluit niet uit dat de rechtsverhoudingen
tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheer kunnen worden beëindigd op een andere
wijze dan door afzetting, die een sanctie is, voor zover die andere wijze vermeld wordt in
de algemene regeling die verbindend is verklaard bij de individuele overeenkomst. De
verplichting om het advies van de Medische Raad in te winnen overeenkomstig artikel
125 van voornoemde wet is aldus beperkt tot de afzetting die een sanctie is maar ze is niet
voorgeschreven voor de andere wijzen van beëindiging van de overeenkomst.
Wanneer de partijen in een contract voor bepaalde duur uitdrukkelijk hebben bedongen
dat van de vernieuwing van die overeenkomst kan worden afgeweken door middel van
een bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte opzegging van zes maanden vóór het
verstrijken van de termijn, en wanneer de voorwaarden die contractueel zijn bedongen om
de overeenkomst niet te vernieuwen, zijn nageleefd, geniet de ziekenhuisgeneesheer de
bescherming tegen ontslag niet die hem wordt toegekend bij artikel 125, eerste lid, 7° van
de wet op de ziekenhuizen. De niet-vernieuwing, bij uitdrukkelijke kennisgeving van opzegging, van een overeenkomst waarvan de duur is verstreken vereist het advies van de
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Medische Raad niet, maar is de normale uitoefening van het recht om het einde vast te
stellen van een voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst, of althans van het recht
om die overeenkomst te beëindigen zonder dat de uitoefening van dat recht met redenen
omkleed moet zijn of op enige fout moet steunen.
Daaruit volgt dat het arrest, dat overweegt dat, krachtens artikel 125, eerste lid, 7° van
voormelde wet een versterkt advies van de Medische Raad vereist is onder meer in het geval dat een overeenkomst die afloopt, door een uitdrukkelijke kennisgeving van opzegging niet wordt vernieuwd, en dat eiseres te dezen haar overeenkomst met verweerder wederrechtelijk heeft beëindigd, dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat eiseres haar overeenkomst met verweerder wederrechtelijk
heeft beëindigd, aangezien zij het advies van de Medische Raad niet heeft ingewonnen
overeenkomstig artikel 125, eerste lid, 7° van de wet van 7 augustus 1987 en dat "het bestaan van materiële schade kan worden aangenomen, aangezien (verweerder), daar het
contract voor een bepaalde duur was gesloten, te dezen kon verwachten dat hij nog op zijn
minst verschillende jaren in de dienst heelkunde van [eiseres] zou blijven werken, enerzijds, wegens zijn beroepskwaliteiten en de kennelijke achting die hij in de instelling genoot (wat blijkt uit de aanzienlijke stijging van het aantal heelkundige ingrepen die hij tussen 1987 en 1992 verrichtte en uit de diverse verantwoordelijkheden die hem door zijn
collega's werden opgedragen en waaraan hierboven werd herinnerd), anderzijds, wegens
het ontwerp van aanhangsel dat hem in beginsel voordeel zou opleveren", veroordeelt het
arrest eiseres tot vergoeding van die schade met inachtneming van de inkomsten die verweerder volgens het arrest zou behalen uit de voorzetting van zijn beroepsactiviteit, en
kent het aan laatstgenoemde ter vergoeding van de materiële schade een bedrag van
3.780.000 BEF in hoofdsom toe.
Grieven
De schade ten gevolge van het missen van een kans om de verwezelijking van een risico te voorkomen verschilt van die welke ontstaat wanneer het risico zich werkelijk voordoet. Bij de raming van die schade moet rekening worden gehouden, enerzijds, met de
economische waarde van de gederfde winst, anderzijds, met de kans dat die winst zou zijn
verkregen. Na te hebben vastgesteld dat verweerder door de fout van eiseres een kans op
vernieuwing van zijn overeenkomst heeft gemist, houdt het hof van beroep te dezen bij de
raming van die schade, tot beloop van het totaalbedrag en niet tot beloop van een gedeelte
dat overeenkomt met de graad van waarschijnlijkheid van de gederfde kans, rekening met
de economische waarde van de verwachte en aldus gederfde winst. Daar het arrest vaststelt dat de door verweerder geleden schade voortvloeit uit het feit dat hij een kans op vernieuwing van zijn overeenkomst heeft gemist, maar bij de raming van die schade geen rekening houdt met de graad van waarschijnlijkheid dat hij de gederfde winst zou verkrijgen, kent het aan verweerder bijgevolg een vergoeding toe voor niet geleden schade
(schending van de artikelen 1147 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid van
laatstgenoemde bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat het arrest artikel 125, eerste lid, 7° van de op 7 augustus
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1987 gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van toepassing acht op grond van
de overweging "dat de overeenkomst te dezen, zonder het initiatief van de beheerder, door stilzwijgende verlenging zou zijn vernieuwd of vervangen door het
aanhangsel waarvan het ontwerp in voorbereiding was";
Dat die overweging, die door het onderdeel niet wordt bekritiseerd, de beslissing van het hof van beroep afdoende verantwoordt;
Dat het onderdeel, ook al was het gegrond, niet kan leiden tot cassatie; dat het
dus zonder belang en derhalve niet ontvankelijk is;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat artikel 125, eerste lid, 7° van de wet op de ziekenhuizen bepaalt dat de Medische Raad aan de beheerder advies verstrekt over de afzetting
van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden;
Overwegende dat uit de opzet van artikel 125 in zijn geheel en uit het doel ervan, zoals het is omschreven in artikel 124, waarnaar het uitdrukkelijk verwijst,
blijkt dat artikel 125, eerste lid, 7°, niet vereist dat de afzetting wordt opgelegd
als sanctie en dat het in het bijzonder van toepassing is in het geval dat de voor
een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer, die
door stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet
wordt vernieuwd ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken
van de termijn, de contractueel bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht;
Dat het onderdeel het tegendeel betoogt en derhalve faalt naar recht;
Tweede middel:
Overwegende dat uit de enkele overweging dat verweerder "te dezen kon verwachten dat hij nog op zijn minst verschillende jaren in de dienst heelkunde van
[eiseres] zou blijven werken", niet kan worden afgeleid dat het arrest beslist dat
het niet vaststaat dat verweerder voor eiseres nog had kunnen verder werken gedurende twee jaar na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen tussen de partijen en dat verweerder alleen een kans heeft gemist om die verhoudingen voort
te zetten gedurende die beperkte tijdsduur;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
15 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en De Bruyn.
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Nr. 435
3° KAMER - 15 september 2003

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN DRAAGWIJDTE - VERZEKERINGEN - OPLICHTING - POGING - VRIJSPRAAK - TWIJFEL - GEVOLG KLACHT WEGENS DIEFSTAL - AANGIFTEN VAN SCHADE.
De beslissing waarbij de zaakvoerder van de verzekerde vennootschap, wegens het
bestaan van twijfel, vrijgesproken wordt van de telastleggingen van valsheid in
geschirften, gebruik van valse stukken en poging tot oplichting van de verzekering is
geen dwingende reden om de door hem ingediende klacht wegens diefstal en de door
hem bij de verzekeringsmaatschappij ingediende aangiften van schade als
waarheidsgetrouw en aannemelijk te beschouwen. (Art. 4 V.T.Sv.; algemeen
rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken)
(ANTOON LAROCK TRANSPORTS B.V.B.A. e.a. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0480.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 februari 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 28 mei 2003 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de strafrechterlijke beslissingen gezag van
gewijsde hebben erga omnes, neergelegd onder meer in artikel 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, in de artikelen 360 en 463 van het Wetboek van Strafvordering, in artikel 447, laatste lid van het
Strafwetboek en in artikel 235 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel nodig, artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest verklaart, met wijziging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vorderingen van de eisers, en met name de oorspronkelijke vordering van de eerste eiseres die strekt tot verkrijging van de dekking van de verzekering tegen diefstal die verweerster haar krachtens de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst verschuldigd is wegens de tussen 19 en 24 augustus 1994 gepleegde en door de eerste eiseres
aangegeven diefstal van zeven voertuigen waarvan de totale waarde werd geraamd op
9.500.000 BEF niet gegrond. Het beslist aldus op alle gronden van het bestreden arrest en
met name op de volgende gronden:
"De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, moet niet enkel de schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding
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heeft gegeven, en aantonen dat het verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval
voorziet en het niet uitsluit (cf. onder meer Cass., 5 januari 1995, A.C. 1995, nr. 11);
Inzake verzekering tegen diefstal blijkt het echter vaak moeilijk het onomstotelijk bewijs te leveren van de diefstal, zodat het in voorkomend geval door vermoedens mag worden geleverd; zo kan onder meer de aangifte van de verzekerde in voorkomend geval als
een afdoende bewijs van de schade worden beschouwd wanneer die aangifte waarheidsgetrouw en aannemelijk schijnt te zijn en er geen aanwijzingen bestaan die verdenking ten
aanzien van die verzekerde kunnen wettigen;
Evenmin wordt noodzakelijkerwijze van de verzekeraar die de wettelijke bewijswaarde
van de aangiften van zijn verzekerde in verband met de diefstal betwist geëist dat hij het
positieve bewijs levert dat de aangiften van zijn verzekerde niet waarheidsgetrouw of niet
aannemelijk zijn;
In de regel is het krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verboden de op de strafvordering gewezen beslissingen opnieuw te betwisten in een burgerlijk proces;
Te dezen moet worden vastgesteld dat [verweerster] een burgerlijke rechtsvordering
had ingesteld tegen [eiser], zaakvoerder van [de eerste eiseres] en tegen G., D. en P.;
Zoals hierboven is gezegd en verderop nog in dit arrest zal worden toegelicht, was [verweerster] aangewezen als slachtoffer in de oorspronkelijk tegen [eiser en] G., D. en P. bewezen verklaarde telastlegging van poging tot oplichting;
[...]
Het gezag van gewijsde erga omnes van de op de strafvordering gewezen beslissing
strekt zich uit tot al wat onmiskenbaar en noodzakelijk is beslist door de strafrechter en
omvat zowel het dictum als de dragende gronden van de beslissing;
Er is reeds op gewezen dat het hof van beroep in het arrest van 25 mei 1998 heeft beslist dat, 'hoewel de feiten in de stukken van het onderzoek ten aanzien van [eiser] naar
behoren [waren] omschreven als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken (telastlegging A) en poging tot oplichting (telastlegging B), diezelfde feiten het misdrijf
zware diefstal bleken op te leveren ten aanzien van de beklaagden G., D. en P.', zodat het
hof [van beroep] ten aanzien van die laatste drie beklaagden de telastleggingen van valsheid en gebruik van valse stukken alsook van poging tot oplichting omgezet heeft in één
enkele telastlegging van zware diefstal;
Uit die gegevens blijkt dat de strafrechter de feiten heeft onderzocht vanuit het oogpunt
van de verschillende omschrijvingen die daarvoor in aanmerking konden worden genomen;
Aangezien [verweerster] tegen [eiser], G., D. en P., die alle vier werden vervolgd wegens valsheid en gebruik van valse stukken (telastlegging A) en poging tot oplichting (telastlegging B), een burgerlijke rechtsvordering had ingesteld, verbiedt het gezag van het
rechterlijk gewijsde van de vrijspraak die zowel ten aanzien van [eiser] als, na wijziging
van de omschrijving, ten aanzien van G., D. en P. is uitgesproken, dat de strafrechterlijke
beslissing opnieuw wordt betwist;
In het arrest van 25 mei 1998 maakte het hof [van beroep] gewag van vijf gegevens die
de door G., D. en P. verdedigde maar door [eiser] bestreden stelling geloofwaardigheid
konden verlenen, met de precisering dat die gegevens bij wijze van voorbeeld waren gegeven en geen beperkende opsomming inhielden; het hof [van beroep] heeft aldus op de
volgende gegevens gewezen:
- [Eiser] heeft pas op 24 augustus 1994 aangifte gedaan van diefstal, dat is vijf dagen na
de verdwijning van de vrachtwagens op 19 augustus 1994. Hij beperkte zich hierbij tot de
verklaring dat hij niemand verdacht en hij wachtte zich er wel voor aan de verbalisanten
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mede te delen dat hij al vele maanden het voornemen had zijn vrachtwagenpark te verkopen en dat hij daarvoor trouwens contacten had gehad met de beklaagde G.;
- Geen enkele beschadiging, spoor van inbraak of bruikbare vingerafdruk werd aangetroffen op de parkeerplaats waar de gestolen voertuigen en aanhangwagens geparkeerd
stonden; geen enkele getuige heeft die diefstal gezien of gehoord, ofschoon het starten en
het vertrek van vier vrachtwagens met aanhangwagens op zijn minst twintig minuten in
beslag nam, de tijd om de luchtdruk op peil te brengen;
- G., D. en P. waren in het bezit van de originele boordpapieren en van de sleutels van
de vrachtwagens die zij alle drie verklaren van [eiser] zelf te hebben gekregen. Laatstgenoemde was echter niet in staat enige toelichting te verstrekken over de wijze waarop de
drie anderen in het bezit waren geraakt van die oorspronkelijke stukken en van de sleutels,
die, zoals uit het strafdossier blijkt, wel moesten verdwenen zijn vooraleer de vrachtwagens werden opgehaald, aangezien de vervoerder V.V., die de voertuigen heeft gekocht,
op 17 augustus 1994 ter plaatse naar die vrachtwagens was komen kijken op de parkeerplaats [van de eerste eiseres], en verklaart die dag de boordpapieren te hebben gezien en
de vrachtwagens te hebben gestart om te zien of ze in orde waren;
- Het feit dat G., D. en P. de dagen vóór de zogezegde diefstal tot driemaal toe op de
parkeerplaats van de [eerste eiseres] waren, de tweede maal in aanwezigheid van de koper
V.V. en de derde maal op het ogenblik zelf dat de vrachtwagens werden weggehaald, het
feit dat zij hun voertuig dat [eiser] kende ter plaatse lieten terwijl laatstgenoemde de wagen van zijn echtgenote aan het voltanken was, en het feit dat een factuur betreffende de
verkoop van de vrachtwagens aan V.V. werd opgemaakt op naam van een vennootschap
DGF waardoor G. en D. gemakkelijk konden worden opgespoord, laten zich maar moeilijk verenigen met de hypothese van een diefstal, daar de daders in dat geval alles hebben
ondernomen om gemakkelijk geïdentificeerd te worden;
- De [eerste eiseres] en haar zaakvoerder zaten reeds geruime tijd vóór de verdwijning
van de vrachtwagens in grote financiële moeilijkheden, wat blijkt zowel uit het onderzoek
als uit de door [verweerster] overgelegde stukken;
Dat het hof [van beroep] daarnaast in voornoemd arrest tevens - bij wijze van voorbeeld
- gewag heeft gemaakt van gegevens die de stelling van een diefstal die door G., D. en P.
zou zijn gepleegd met behulp van valse sleutels aannemelijk maken;
Dat erop moet worden gewezen dat de beslissing waarbij respectievelijk [eiser], enerzijds, G., D. en P., anderzijds, werden vrijgesproken van de hun ten laste gelegde feiten na
de hierboven vermelde wijziging van de omschrijving ervan, volgens het arrest van 25
mei 1998, noodzakelijkerwijs is gegrond op de logische onverenigbaarheid van beide
hierboven omschreven standpunten die 'beide even geloofwaardig' schijnen te zijn, daar
het hof [van beroep] preciseert 'dat het onmogelijk blijft met zekerheid uit te maken welke
van de beide versies strookte met de werkelijkheid';
Daaruit volgt dat de rechter onmiskenbaar en noodzakelijkerwijze heeft beslist dat geen
van beide standpunten, zoals ze door het hof [van beroep] naast elkaar werden onderzocht, als bewezen kon worden beschouwd;
De [eerste eiseres] kan achteraf niet logischerwijs als vaststaand aannemen dat de aangifte van de diefstal door haar zaakvoerder, [eiser], noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid overeenstemt, aangezien het hof [van beroep] precies vermeld had dat die zekerheid
niet bestond;
Om dezelfde redenen kon [verweerster] overigens evenmin staande houden dat de strafrechter als vaststaand heeft aangenomen dat de stelling van de diefstal strookte met de
werkelijkheid (lees waarschijnlijk: niet strookte met de werkelijkheid );
Er dient op te worden gewezen dat de feitelijke gegevens die door beide partijen in on-
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derhavig geschil tot staving van hun respectieve standpunten worden aangevoerd parallel
blijken te lopen met die welke ter beoordeling aan de strafrechter werden voorgelegd;
In het arrest van 25 mei 1998 heeft het hof [van beroep] in bewoordingen die [verweerster] in deze zaak overneemt en die hier als weergegeven worden beschouwd, precies verschillende redenen opgegeven waarom de verklaringen van [eiser] in een eerste fase van
het te voeren onderzoek blijkbaar niet met de werkelijkheid konden overeenstemmen;
Het hof [van beroep] heeft reeds eraan herinnerd dat van de verzekeraar die de wettelijke bewijswaarde van de aangiften van zijn verzekerde betwist niet wordt geëist dat hij het
positieve bewijs levert dat de aangiften van die verzekerde niet waarheidsgetrouw of aannemelijk zijn;
De gegevens waarop [verweerster] zich aldus beroept blijken in onderhavige zaak in
feite evenveel aanwijzingen te zijn die verdenking wettigen ten aanzien van de verzekerde;
Dat, wanneer na de overlegging van een bewijs nog onzekerheid of twijfel blijft bestaan, deze noodzakelijkerwijs in aanmerking worden genomen in het nadeel van degene
die de bewijslast droeg (arg. Fr. Cass., 31 januari 1962, Bull. Civ. 1962, IV, nr. 105, aangehaald door R. MOUGENOT, “La preuve”, Rép. Not., dl. IV, I, II, p. 65);
Gelet op de toedracht van de zaak moet worden beslist dat de [eerste eiseres], die zich
ten aanzien van haar verzekeraar beroept op het recht op een betaling, niet ten genoege
van recht het bewijs levert van de gebeurtenis die de schade waarop zij zich beroept heeft
doen ontstaan, terwijl [verweerster] aantoont dat er aanwijzingen bestaan die in feite verdenking ten aanzien van de verzekerde wettigen".
Grieven
Volgens het algemeen rechtsbeginsel en de wetsbepaling die in het middel worden vermeld, bindt het gezag van een op de strafvordering gewezen beslissing de burgerlijke
rechter en mag laatstgenoemde, wanneer hij uitspraak moet doen over een geschil betreffende het bestaan van een als een misdrijf omschreven feit dat voordien aan de strafrechter is voorgelegd en door hem niet bewezen is verklaard, niet beslissen dat het als misdrijf
omschreven feit wel bewezen is ten aanzien van de vroeger vervolgde persoon.
De beslissing waarbij een beklaagde bij gebrek aan voldoende bewijzen wordt vrijgesproken wegens twijfel, sluit erga omnes het bestaan van het misdrijf uit ten aanzien van
de beklaagde. In dat geval wordt onmiskenbaar beslist dat die beklaagde het bedoelde
misdrijf niet heeft gepleegd.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en, bovendien uit het arrest, dat het Hof
van Beroep te Brussel op 25 mei 1998 in strafzaken heeft gewezen en waarvan de inhoud
in het bestreden arrest wordt vermeld, volgt dat eiser, als zaakvoerder van de eerste eiseres, is vervolgd uit hoofde van het feit dat hij op 26 augustus 1994 een valse aangifte van
diefstal van de zeven verzekerde voertuigen heeft gedaan, dat hij op 25 augustus 1994 en
6 september 1994 bij de maatschappij Victoire, in de rechten waarvan verweerster is getreden, valse aangiften van schade wegens diefstal van de vrachtwagens heeft gedaan, dat
hij gebruik heeft gemaakt van die valse stukken en gepoogd heeft zich een bedrag van op
zijn minst 7.900.000 BEF te doen afgeven door de naamloze vennootschap Victoire.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit het arrest dat het Hof van Beroep te
Brussel op 25 mei 1998 in strafzaken heeft gewezen en waarvan niet wordt betwist dat het
een eindbeslissing is volgt tevens dat eiser van die telastleggingen is vrijgesproken.
Het arrest van 25 mei 1998 is aldus een eindbeslissing in zoverre het beslist dat eiser,
door een aangifte van diefstal en aangiften van schade in te dienen bij verweerster, zich
niet schuldig heeft gemaakt aan valsheid, gebruik van valse stukken of aan poging tot oplichting.
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Het doet niet terzake dat die beslissing gegrond is op de overweging dat bepaalde gegevens uit het strafdossier de stelling van valsheid, gebruik van valse stukken en poging tot
oplichting, zoals ze toentertijd verdedigd werd door de wegens diefstal vervolgde medebeklaagden, aannemelijk maakten, aangezien die beslissing uiteindelijk aanneemt dat er
twijfel blijft bestaan in het voordeel van [eiser]. Aldus is definitief uitgemaakt dat [eiser]
zich niet schuldig heeft gemaakt aan valsheid, gebruik van valse stukken of poging tot oplichting ten nadele van verweerster. De consideransen waarin het bestreden arrest vermeldt dat verschillende redenen van het arrest van 25 mei 1998 volgens welke de aangiften van eiser wel eens niet met de werkelijkheid zouden kunnen stroken, vormen niet de
dragende grond van de beslissing van dat arrest, namelijk dat de telastleggingen die deze
verdraaiing van de werkelijkheid impliceren, niet bewezen zijn.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en van het arrest, dat het Hof van Beroep
te Brussel op 25 mei 1998 in strafzaken heeft gewezen volgt ook dat de medebeklaagden
die toentertijd in dezelfde procedure werden vervolgd wegens de telastlegging van zware
diefstal van de litigieuze voertuigen, eveneens wegens twijfel daarvan zijn vrijgesproken.
Die beslissing heeft geen andere draagwijdte dan te beslissen dat die medebeklaagden,
maar alleen zij, niet schuldig zijn aan de diefstal van de litigieuze voertuigen. Zij heeft
derhalve enkel in dat opzicht gezag van gewijsde. Zij houdt geenszins in dat er geen diefstal zou kunnen gepleegd zijn door een of meer onbekende derden, daar die vraag niet is
voorgelegd aan de strafrechter en niet tot zijn bevoegdheid behoort, aangezien de strafvordering geen betrekking kan hebben op onbekend gebleven derden, en aangezien het arrest
van 25 mei 1998 te dezen geen uitspraak heeft gedaan over het al dan niet bestaan van
diefstal door anderen dan de voornoemde medebeklaagden. De in het arrest van 25 mei
1998 vervatte vaststelling dat er geen materiële aanwijzingen van diefstal bestaan heeft
enkel gezag van gewijsde, in zoverre zij de beslissing waarbij de diefstal die ten laste was
gelegd aan de toen vervolgde medebeklaagden niet bewezen wordt verklaard, verantwoordt. In datzelfde arrest konden de appèlrechters, daar ze uitspraak deden over die misdrijven en over die misdrijven alleen, onmogelijk beslissen dat een diefstal door anderen
dan door de medebeklaagden niet bewezen was. Bijgevolg wordt noodzakelijkerwijze niet
beslist dat die diefstal niet bewezen is.
Het bestreden arrest beslist, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de eerste
eiseres, die tevens eiseres is in de zaak zelf, het bewijs dient te leveren van de gebeurtenis
die haar recht geeft op betaling van de uitkering van de verzekering. Het beslist bovendien, ongetwijfeld eveneens op goede gronden, dat, inzake verzekering tegen diefstal, het
vaak moeilijk blijkt het onomstotelijk bewijs te leveren van de diefstal, zodat het, in voorkomend geval, door vermoedens mag worden geleverd en dat met name de aangifte van
de verzekerde in voorkomend geval als een afdoende bewijs van de schade kan worden
beschouwd wanneer die aangifte waarheidgetrouw en aannemelijk schijnt te zijn en er
geen aanwijzingen bestaan die verdenking ten aanzien van die verzekerde kunnen wettigen.
Nadat het bestreden arrest aldus uitspraak heeft gedaan over de bewijslast en over het
voorwerp van dat bewijs, te dezen over het bestaan van een aangifte die waarheidsgetrouw en aannemelijk schijnt te zijn, heeft het bestreden arrest niet zonder het gezag van
gewijsde te schenden van het arrest van 25 mei 1998 waarbij de telastlegging van valsheid
en gebruik van valse stukken alsook de telastlegging van poging tot oplichting, onder
meer door de aanwending van listige kunstgrepen, zoals de klacht wegens diefstal en de
aan verweerster gedane aangifte van schade, ten aanzien van [eiser] niet bewezen worden
verklaard, kunnen beslissen dat de door eiser gedane aangifte van diefstal en de aangifte
van schade, die door de eerste eiseres werd aangevoerd als het bewijs van de diefstal, niet
waarheidsgetrouw en aannemelijk waren, dat er aanwijzingen bestonden die verdenking
dienaangaande konden wettigen en dat bijgevolg die aangiften niet het bewijs vormden
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van de diefstal.
Het bestreden arrest miskent bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel en, voor zoveel nodig, de wetsbepaling, die in het middel worden vermeld.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist "dat de verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij
recht heeft op een betaling, niet enkel de schade moet bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding heeft gegeven, en aantonen dat het verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit [...]; dat het
echter inzake verzekering tegen diefstal, vaak moeilijk is het onomstotelijk bewijs te leveren van de diefstal, zodat het in voorkomend geval door vermoedens
mag worden geleverd; zo kan onder meer de aangifte van de verzekerde in voorkomend geval als een afdoende bewijs van de schade worden beschouwd wanneer die aangifte waarheidsgetrouw en aannemelijk schijnt te zijn en er geen aanwijzingen bestaan die verdenking ten aanzien van de verzekerde kunnen wettigen; dat evenmin noodzakelijkerwijs van de verzekeraar, die de wettelijke bewijswaarde van de aangiften van zijn verzekerde betreffende de diefstal betwist,
wordt geëist dat hij het positieve bewijs levert dat de aangiften van zijn verzekerde niet waarheidsgetrouw of niet aannemelijk zijn";
Overwegende dat het bestreden arrest, na aldus de regels inzake de bewijslast
en het voorwerp van het bewijs in het aan het hof van beroep voorgelegde geschil te hebben omschreven, vaststelt dat "de feitelijke gegevens die door de partijen tot staving van hun respectieve stellingen worden aangevoerd, parallel lopen met die welke ter beoordeling aan de strafrechter zijn voorgelegd";
Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser die de diefstal van de
verzekerde zaken had aangegeven en aangiften van schade had ingediend bij de
verzekeringsmaatschappij die de eerste eiseres dekte tegen het risico van diefstal,
voor de strafrechter is vervolgd wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en poging tot oplichting ten nadele van verweerster, die in de rechten
en verplichtingen van die maatschappij is getreden, terwijl de diefstal van dezelfde zaken ten nadele van de eerste eiseres ten laste werd gelegd aan drie andere
personen;
Overwegende dat het bestreden arrest, na in de gronden die het middel weergeeft en bekritiseert, te hebben verwezen naar het arrest waarbij het Hof van Beroep te Brussel op 25 mei 1998 eiser en de drie overige beklaagden heeft vrijgesproken van alle hun ten laste gelegde feiten, beslist "dat de beslissing waarbij
[die personen] werden vrijgesproken [...], volgens dat arrest [van ] 25 mei 1998
gegrond is op de onverenigbaarheid van beide [naar voren gebrachte standpunten], daar het hof [van beroep had] gepreciseerd 'dat het onmogelijk blijft [bleef]
met zekerheid uit te maken welke van beide versies strookte met de werkelijkheid" en "dat bijgevolg de rechter onmiskenbaar en noodzakelijkerwijs heeft beslist dat geen van beide standpunten, zoals ze door het hof [van beroep] naast elkaar werden onderzocht, als bewezen kon worden beschouwd";
Overwegende dat het middel, in zoverre het ertoe strekt te betwisten dat bepaalde gronden van het arrest van 25 mei 1998 waarop het bestreden arrest acht
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heeft geslagen, de dragende grondslag kunnen vormen van de vrijspraak van eiser, in zo onnauwkeurige bewoordingen is gesteld dat de draagwijdte van de aldaar uitgebrachte kritiek onmogelijk met zekerheid kan worden bepaald;
Dat het middel, in zoverre, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de vrijspraak van de beklaagden die gelijktijdig met eiser
werden vervolgd wegens diefstal van de verzekerde zaken, die diefstal weliswaar
noch uitsluit noch insluit;
Overwegende evenwel dat, wat betreft de toepassing van de door het bestreden
arrest voordien vastgestelde regels betreffende de bewijslast en het voorwerp van
het bewijs, de beslissing waarbij eiser, op de gronden waarop het bestreden arrest
wijst, wegens het bestaan van twijfel, vrijgesproken wordt van de telastleggingen
van valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en poging tot oplichting
geen dwingende reden was om de door hem ingediende klacht wegens diefstal en
de door hem gedane aangiften van schade als waarheidsgetrouw en aannemelijk
te beschouwen;
Dat het bestreden arrest, door de beslissing "dat [de eerste eiseres], die jegens
haar verzekeraar deed gelden dat zij recht had op een betaling, niet ten genoege
van recht het bewijs levert van de gebeurtenis die de schade waarop zij zich beroept heeft doen ontstaan" terwijl verweerster "aantoont dat er aanwijzingen bestaan die verdenking ten aanzien van de verzekerde in feite wettigen" te gronden
op de overweging dat die klacht en die aangiften van schade "wel eens niet met
de werkelijkheid zouden kunnen stroken" en "dat de gegevens waarop [verweerster] zich beroept even zovele aanwijzingen van verdenking schijnen te zijn", de
wetsbepaling en het algemeen rechtsbeginsel die in het middel worden vermeld,
niet schendt;
Dat het middel, in zoverre het ontvankelijk is, niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
15 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 436
3° KAMER - 15 september 2003

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - RECHTERLIJKE
BESLISSING - KENNISGEVING - DATUM - TOEZENDING - TERMIJN - BEREKENING.
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN.
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ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BEREKENING - BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN GERECHTSBRIEF - RECHTERLIJKE BESLISSING - KENNISGEVING - DATUM - TOEZENDING.
1º en 2° De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending
van die rechterlijke beslissing en niet op de datum van de ontvangst ervan1, en de in
maanden bepaalde termijn voor de rechtsmiddelen wordt gerekend van de zoveelste tot
de dag vóór de zoveelste. (Artt. 32, 54 en 792, tweede en derde lid Ger.W.)
(R.V.A. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0005.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 november 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 46, §2, 52, 53, 54 en 1051, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek
en, voor zoveel nodig, 580, 1° en 2°, 704, eerste lid, en 792, tweede en derde lid van genoemd wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verklaart het hoger beroep dat verweerder op 27 februari 1998 had ingesteld
tegen het hem op 26 januari 1998 ter kennis gebrachte vonnis van de arbeidsrechtbank
waarbij zijn rechtsmiddel tegen de door de directeur van het werkloosheidsbureau te zijnen aanzien getroffen administratieve beslissing wordt verworpen, ontvankelijk.
Na te hebben herinnerd aan het bepaalde in de artikelen 52, 53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek beslist het arrest aldus op de volgende grond:"de termijn om hoger beroep
aan te tekenen tegen het op 26 januari 1998 ter kennis gebrachte vonnis is ingegaan op 27
januari 1998. Daar het appèlverzoekschrift op de griffie [van het arbeidshof] is neergelegd
op 27 februari 1998, is het dus ontvankelijk".
Grief
Volgens artikel 1051, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger
beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de
kennisgeving ervan. Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt overigens in artikel 52, eerste lid,
dat de termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht en wordt gerekend vanaf
de dag na die van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan; artikel 53 van genoemd wetboek bepaalt dat de vervaldag in de termijn is begrepen, tenzij die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, in welk geval de vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag; artikel 54 bepaalt dat een in maanden bepaalde termijn "wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste". Daar het vonnis
waartegen verweerder hoger beroep heeft ingesteld hem ter kennis was gebracht op 26 januari 1998 en de termijn van één maand waarover hij beschikte om dat rechtsmiddel aan
1 Cass., 17 maart 1997, A.R. S.96.0056.F, nr. 147; 17 maart 1997, A.R. S.96.0133.F, nr. 150.
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te wenden daags nadien was ingegaan, zoals ook het arrest zegt, verstreek die termijn op
26 februari 1998, welke datum noch een zaterdag, noch een zondag, noch een wettelijke
feestdag was. Door te verklaren dat het hoger beroep dat verweerder bij het op 27 februari
1998 ter griffie van het arbeidshof neergelegde verzoekschrift had ingesteld niettemin ontvankelijk was, schendt het arrest de in de aanhef van het middel vermelde bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid artikel 54 van dat wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1051, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn om hoger beroep aan te tekenen in de in artikel 704, eerste lid,
opgesomde aangelegenheden, één maand is, te rekenen vanaf de kennisgeving
van het bestreden vonnis overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid;
Dat artikel 32, 2° van genoemd wetboek bepaalt dat onder kennisgeving in de
zin van dat wetboek wordt verstaan de toezending van de akte van rechtspleging;
Dat naar luid van artikel 52, eerste lid van dat wetboek de termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht en wordt gerekend vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan;
Dat volgens artikel 53 de vervaldag in de termijn begrepen is tenzij die dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, in welk geval de vervaldag wordt verplaatst op de eerstvolgende werkdag;
Dat artikel 54 bepaalt dat een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend
van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
het bestreden vonnis, dat is gewezen in een van de in artikel 704, eerste lid van
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde aangelegenheden, met toepassing van artikel
792, tweede en derde lid van dat wetboek, aan verweerder ter kennis is gebracht
op 26 januari 1998;
Dat de termijn van één maand waarover verweerder beschikte om hoger beroep in te stellen derhalve verstreek op 26 februari 1998, welke datum noch een
zaterdag, noch een zondag, noch een wettelijke feestdag was;
Dat het arrest derhalve, daar het beslist dat "het op 27 februari 1998 ter griffie
[van het arbeidshof] neergelegde appèlverzoekschrift ontvankelijk is", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen redenen zijn om acht te slaan op de geschriften
die verweerder aan de griffie van het Hof heeft gericht zonder de bijstand van
een advocaat bij het Hof van Cassatie;
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;
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Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
15 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 437
2° KAMER - 16 september 2003

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERMINDERING VAN DE STRAF - ONTNEMEN VAN HET IN
EERSTE AANLEG VERLEENDE UITSTEL - EENSTEMMIGHEID.
Er is geen strafverzwaring en derhalve is, met toepassing van artikel 211bis Wetboek van
strafvordering, geen eenstemmigheid vereist, wanneer de rechter in hoger beroep een
door de eerste rechter aan de beklaagde verleend uitstel ontneemt, maar de straf
vermindert1. (Art. 211bis Sv.)
(D.)

ARREST

(A.R. P.03.0389.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 februari 2003 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
(...)
Overwegende dat er geen strafverzwaring en derhalve geen eenstemmigheid
met toepassing van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is vereist, wanneer de rechter in hoger beroep een door de eerste rechter aan de beklaagde verleend uitstel ontneemt, maar de straf vermindert;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
(...)
1 Cass., 13 november 1984, A.C. 1984-85, nr. 165.
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal – Advocaat: mr. W. Moors, Mechelen.

Nr. 438
2° KAMER - 17 september 2003

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTIJD INVERDENKINGSTELLING VOOR NIEUWE FEITEN - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING.
2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTIJD INVERDENKINGSTELLING VOOR NIEUWE FEITEN - HERROEPING - REDENEN VAN DE BESLISSING TOT
HERROEPING - MISKENNING VAN HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP.
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - PROEFTIJD - INVERDENKINGSTELLING VOOR NIEUWE
FEITEN - HERROEPING - REDENEN VAN DE BESLISSING TOT HERROEPING - MISKENNING VAN HET
VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP.
1º Wanneer de voorwaardelijk in vrijheid gestelde, tijdens de proeftijd, in verdenking is
gesteld voor nieuwe feiten die misdrijven vormen, heeft de commissie van
voorwaardelijke invrijheidstelling de mogelijkheid maar niet de verplichting om de
voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen. (Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling)
2º en 3° De beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling miskent het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het vermoeden van onschuld, wanneer het beslist
dat de inverdenkingstelling wegens nieuwe feite die misdrijven vormen, bewijst dat de
betrokkene heeft volhard in delinquent gedrag dat anderen ernstige schade heeft
toegebracht, terwijl hij zich ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen in het kader
van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling1. (Algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden
van onschuld)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1018.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 30 juni 2003 gewezen
door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
1 Zie Cass., 20 juli 1999, A.R. P.99.0873.F, nr. 418; 21 maart 2001, A.R. P.01.0260.F, nr. 153.
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Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 10, 1° van de wet van 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die
commissies de mogelijkheid maar niet de verplichting hebben om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen wanneer de betrokkene, gedurende de
proeftermijn, in verdenking is gesteld voor nieuwe feiten die misdrijven vormen;
Overwegende dat de bestreden beslissing, na het beginsel te hebben gesteld dat
"het voldoende is dat een voorwaardelijk in vrijheid gestelde in verdenking is gesteld opdat zijn voorwaardelijke invrijheidstelling herroepen kan worden, zonder
dat de commissie de gegrondheid van de bezwaren hoeft te onderzoeken", oordeelt "dat de inverdenkingstelling bewijst dat [eiser] heeft volhard in een delinquent gedrag dat anderen ernstige schade heeft toegebracht, terwijl hij zich, in
het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, net ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen";
Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
door die reden, het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld
miskent;
Dat het middel, in zoverre, gegrond is ;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
te Brussel, anders samengesteld.
17 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. A. Krywin en S. Coupat, Brussel.

Nr. 439
2° KAMER - 17 september 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — FEITELIJKE GRONDSLAG - VOORLOPIGE
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- HANDHAVING - MIDDEL DAT EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP EEN CONCLUSIE
– BESLISSING DIE OP DE CONCLUSIE ANTWOORDT - BEGRIP.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — FEITELIJKE GRONDSLAG - BEWIJS GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - MIDDEL DAT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN STUKKEN
AANVOERT - BESLISSING NIET GEGROND OP DIE STUKKEN.
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MIDDEL DAT DE
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE AANVOERT - BESLISSING NIET GEGROND OP DIE
AKTE - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
4º ONDERZOEKSRECHTER - TOEGEVOEGD RECHTER - AANWIJZING DOOR DE
VOOZITTER VAN DE RECHTBANK - VOORWAARDEN.
5º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - MIDDEL DAT HET HOF ZOU
VERPLICHTEN GEGEVENS NA TE GAAN DIE VREEMD ZIJN AAN DE PROCESSTUKKEN ONTVANKELIJKHEID.
1º Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat het arrest tot handhaving van de
voorlopige hechtenis niet antwoordt op de conclusie waarin eiser aanvoert dat de rechter
het ambt van onderzoeksrechter niet wettig kon uitoefenen op het ogenblik waarop de
tegen hem verkregen aanwijzingen van schuld werden verzameld, terwijl de
appèlrechters hebben voldaan aan de bij art. 23, 4° Wet Voorlopige Hechtenis,
voorgeschreven verplichting tot antwoord1. (Art. 23, 4° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
2º en 3° Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken waarop
het bestreden arrest zijn beslissing niet grondt, mist feitelijke grondslag2.
4º De toegevoegd rechter is een werkend rechter in de zin van art. 80 Ger. W.; om bij wijze
van uitzondering aangewezen te kunnen worden door de voorzitter van de rechtbank, die
handelt met toepassing van het tweede lid van dat art. 80, moet de werkend rechter een
gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd die georganiseerd is in het kader van de
opleiding van magistraten, maar moet hij niet daarenboven gedurende ten minste een
jaar het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend,
aangezien die voorwaarde, die bepaald is in art. 259sexies, §1, 1° Ger. W., betrekking
heeft op de aanwijzing door de Koning. (Artt. 80 en 259sexies, §1, 1° Ger.W.)
5º Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het het Hof verplicht gegevens te onderzoeken
die vreemd zijn aan de processtukken.
(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1249.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 september 2003 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
1 Zie Cass., 27 jan. 1982 en 23 feb 1982, A.C. 1981-82, nrs. 317 en 377.
2 Zie Cass., 23 feb. 1982, nr. 377.
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Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, tegenover de conclusie waarin eiser aanvoerde dat
rechter Coumans het ambt van onderzoeksrechter niet wettig kon uitoefenen op
het ogenblik dat de tegen eiser verkregen ernstige aanwijzingen van schuld werden verzameld, stelt dat, enerzijds, "het hof [van beroep], gelet op de stukken
waarop het vermocht acht te slaan, geen enkele onregelmatigheid [...] heeft vastgesteld die de ontvankelijkheid van de strafvordering kon aantasten", en, anderzijds, het door eiser aangevoerde middel berust "op gewone feitelijke beweringen
die door geen enkel aan het hof [van beroep] voorgelegd stuk worden gestaafd";
Dat de appèlrechters aldus voldoen aan de verplichting tot antwoord, voorgeschreven bij artikel 23, 4° van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis;
Dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat het arrest niet antwoordt op eisers
conclusie, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat het arrest er niet
"geldig" op antwoordt, vreemd is aan het voormelde artikel 23, 4°, en derhalve
faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat dit onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 23, 4° van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan nauwkeurigheid;
Overwegende dat dit onderdeel, voor het overige, de miskenning aanvoert van
de bewijskracht van akten waarop het arrest zijn beslissing niet grondt, zodat het
feitelijke grondslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de toegevoegd rechter een werkend rechter is in de zin van
artikel 80 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende dat de werkend rechter, om bij wijze van uitzondering door de
voorzitter van de rechtbank met toepassing van artikel 80, tweede lid van voornoemd wetboek, aangewezen te kunnen worden als onderzoeksrechter, een gespecialiseerde opleiding moet hebben gevolgd die georganiseerd is in het kader
van de opleiding van magistraten, maar dat hij daarenboven niet gedurende ten
minste een jaar het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg moet hebben uitgeoefend, aangezien die voorwaarde, die bepaald is in artikel 259sexies,
§1, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, betrekking heeft op de aanwijzing door de
Koning;
Dat het middel, in zoverre het berust op de bewering van het tegendeel, faalt
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het middel berust op de bewering dat de
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onderzoekshandelingen van rechter Coumans nietig zijn, aangezien ze zijn gesteld drie jaar na zijn aanwijzing als onderzoeksrechter;
Dat het onderdeel, dat het onderzoek van gegevens vereist die aan de processtukken vreemd zijn, en met name de bepaling van de datum waarop die aanwijzing is geschied, wat dat betreft niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
17 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Castiaux, Brussel.

Nr. 440
1° KAMER - 18 september 2003

REGISTRATIE (RECHT VAN) - CONTROLESCHATTING - GEBREK AAN AKKOORD DOOR DE ONTVANGER GEVRAAGDE AANSTELLING VAN DESKUNDIGEN - TAAK VAN DE VREDERECHTER
- ONGRONDWETTELIJKHEID VAN DE ARTIKELEN 197 EN 199 W. REG. - GEVOLGEN.
De omstandigheid dat de artikelen 197 en 199 van het W. Reg. de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schenden doordat zij er niet in voorzien dat, in tegenstelling tot wat het
geval is met een deskundigenonderzoek geregeld in het Ger. W., de rechter een toetsing
kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskundigen, brengt niet mee dat de
rechter die op grond van art. 192 van dat wetboek aangezocht wordt om een
controleschatting uit te voeren, mag weigeren één of drie deskundigen aan te stellen 1.
(Artt. 189, 192, 197 en 199 W.Reg.)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. B. en G.)

ARREST

(A.R. C.01.0535.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 april 2001 in hoger beroep na een arrest van 7 september 1995 van het Hof op verwijzing gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 17 dec. 1987, A.R. 7912, A.C. 1987-88, nr. 242; Cass., 30 mei 1991, A.R. 9009, A.C.
1990-91, nr. 504; Cass., 24 maart 1994, A.R. C.93.0368.F, A.C. 1994, nr. 144; Cass., 7 sept. 1995,
A.R. C.93.0174.N, A.C. 1995, nr. 368; Arbitragehof, nr. 132/99, 7 dec. 1999, B.S. 18 maart 2000,
T.F.R., 2000/99 met noot; J.L.M.B. 2000, 48 met noot.
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Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 189 tot 200, inzonderheid de artikelen 189 en 192, en voor zoveel als nodig de artikelen 44 en 45, alle bepalingen zoals van kracht voor het jaar 1985 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, (koninklijk besluit nr. 64 van 30 november 1939, hierna afgekort Wb. Reg.).
Aangevochten beslissingen
Het vonnis, stelt vast dat "onderhavige zaak uitsluitend de machtiging (betreft) van de
ontvanger der registratie te Mortsel, bij beschikking van de vrederechter kanton Kontich
dd. 14.05.1982 op (eenzijdig) verzoekschrift dd. 06.05.1985, om tot schatting van het perceel bouwgrond (lot 9) gelegen te Borsbeek, Louis Huybrechtsstraat (kadastraal gekend
sectie A deel van nummer 45/G-opp. 257,45 m²) te doen overgaan, overeenkomstig artt.
189 en volgende van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten; daartoe
werd dhr. V. als deskundige aangesteld".
Het overweegt dan dat "dient uitgegaan van het door het Arbitragehof op 07.12.1999
gewezen arrest waarbij gezegd werd voor recht dat de artikelen 197 en 199 van het Wetboek der registratie-, hypoteek-, en griffierechten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schenden, ... Doordat, in tegenstelling tot wat het geval is met een deskundig onderzoek
zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek, de rechter geen enkele toetsing kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskundigen in de procedure bedoeld door de artikelen 189, 192, 197 en 199 van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten,
.... Het feit dat de controleschatting beoogt de belangen van de Schatkist te vrijwaren is
geen voldoende verantwoording om in een dergelijke van het gemeen recht afwijkende
behandeling te voorzien ...".
Het vonnis stelt dat de rechtbank zich bij voormeld prejudicieel arrest dient te voegen
en leidt daaruit af: "Met de echtgenoten B.-G. dient bijgevolg gesteld dat het (éénzijdig)
verzoek dd. 10.05.1985 van de ontvanger van het registratiekantoor te Mortsel om de
(controle)schatting op datum van 7.12.1983 te bevelen van het kwestieuze onroerend goed
en daartoe één of drie deskundigen te benoemen, door de vrederechter had dienen afgewezen".
Het bevestigt op die motivering de uitspraak van de vrederechter van 7 september 1989,
zij het op andere gronden, en wijst het hoger beroep van eiser als ongegrond af.
Grieven
Het arrest van het Arbitragehof, waarop de rechtbank haar uitspraak verklaart te steunen, in verband met de mogelijkheid voor de administratie om tot de controleschatting in
toepassing van de artikelen 189 en 192 Wb. Reg. over te gaan, overweegt:
"B.5. De controleschatting is niet enkel bedoeld om belastingontduiking tegen te gaan
('Onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende het bewimpelen van prijs' artikel 189), maar om, in de gevallen waarin de uitgedrukte prijs of de aangegeven waarde
ontoereikend zou lijken, te waarborgen dat overeenkomstig het hiervoor geciteerde artikel
46 wordt uitgegaan van de werkelijke verkoopwaarde van de overgedragen onroerende
goederen als minimale belastbare grondslag.
Rekening houdend met die doelstelling en met de aard van de belastbare grondslag - die
niet vooraf bepaalbaar is want afhankelijk van de schommelingen in vraag en aanbod in
de immobiliënsector - is het redelijkerwijze verantwoord dat de fiscale administratie naast de gemeenrechtelijke bewijsmiddelen waarover zij beschikt - een controleschatting
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kan vorderen teneinde de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of de aangegeven
waarde te doen blijken en daartoe de aanstelling, door de rechter, van één of drie deskundigen, kan vragen.
Het is niet kennelijk onredelijk dat de opportuniteit van de vordering tot controleschatting - in tegenstelling tot wat in de regel het geval is bij een gemeenrechtelijke vordering
tot een deskundigenonderzoek - niet aan de beoordeling van de rechter staat, en dat de
schatting kan worden gevorderd zelfs wanneer het een gedwongen openbare verkoop betreft: de administratie dient immers ook in dat geval de inachtneming van het hiervoor geciteerde artikel 46 te waarborgen en het kan worden aangenomen dat de noodzaak om tot
een verkoop over te gaan kan leiden tot een overdracht tegen een prijs die lager is dan de
werkelijke verkoopwaarde van het goed.
Hieruit volgt dat de artikelen 189 en 192 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten - op zich genomen en los van het gezag dat in de navolgende artikelen
aan het optreden van de deskundige(n) wordt verleend - niet in strijd zijn met het beginsel
van de gelijkheid en de niet-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet".
En het Arbitragehof zegt voor recht, in het beschikkend gedeelte van zijn arrest: "de artikelen 189 en 192 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten schenden niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet".
Hetzelfde arrest oordeelt weliswaar dat de artikelen 197 en 199 Wb. Reg., de vermelde
artikelen van de Grondwet wel schenden. Deze bepalingen staan evenwel niet het instellen van een controleschatting in de weg, maar betreffen enkel de rechtsgevolgen ervan, en
belangen met name de rechten van verdediging van de belastingplichtige aan.
Bijgevolg leidt het arrest van het Arbitragehof, waarnaar de bodemrechter terecht verklaart zich te moeten schikken, in tegenstrijd met de uitspraak van de rechtbank, tot de
conclusie dat de artikelen 189 en 192 Wb. Reg. ten volle toepasselijk blijven.
Hieruit volgt dat het vonnis, dat aan het arrest van het Arbitragehof dd. 7 december
1999 een onjuiste inhoud betreffende de artikelen 189 en 192 toeschrijft, ten onrechte de
toepassing van deze wetsbepalingen ontzegt, en dat het aldus deze artikelen, en aanvullend de andere in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Middel
Overwegende dat artikel 189 Wetboek van Registratierechten bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de bepalingen betreffende het bewimpelen van de
prijs, de ontvanger van de registratie de bevoegdheid heeft om schatting te vorderen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, teneinde van de ontoereikendheid van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken, wanneer het gaat om eigendom of vruchtgebruik van in België gelegen onroerende goederen;
Dat artikel 192 van ditzelfde wetboek bepaalt dat bij gemis van het onder artikel 191 voorzien akkoord, de ontvanger aan de vrederechter in wiens ambtsgebied de onroerende goederen gelegen zijn, een verzoekschrift richt waarin de feiten worden uiteengezet en dat de vordering tot schatting inhoudt; dat de rechter
beslist binnen vijftien dagen na het verzoek en dat hij de schatting beveelt en
naar vereiste van de omstandigheden één of drie deskundigen aanstelt;
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Overwegende dat de verwijzingsrechter de aanstelling van één of drie deskundigen afwijst, omdat in tegenstelling met wat het geval is met een deskundigenonderzoek, de rechter geen enkele toetsing kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskundigen, zodat de artikelen 197 en 199 van het Wetboek van de
registratie-, hypotheek- en griffierechten in strijd zijn met de artikelen 10 en 11
van de Grondwet;
Overwegende dat zoals wordt aangegeven in het arrest van het Arbitragehof
van 7 december 1999, in deze zaak gewezen, de omstandigheid dat de artikelen
197 en 199 van bedoeld wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden doordat zij er niet in voorzien dat in tegenstelling tot wat het geval is met
een deskundigenonderzoek geregeld in het Gerechtelijk Wetboek, de rechter een
toetsing kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskundigen, niet meebrengt dat de op grond van artikel 192 aangezochte rechter mag weigeren één of
drie deskundigen aan te stellen om een controleschatting uit te voeren;
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
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting
houdende in hoger beroep;
18 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Claeys Boúúaert en De Gryse.

Nr. 441
1° KAMER - 18 september 2003

1º CASSATIEBEROEP – BELASTINGZAKEN – VORMEN – VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN – VERZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND – GEVOLGEN –
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.
2º INKOMSTENBELASTINGEN – VOORZIENING IN CASSATIE – VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP – VERMELDINGEN – VERZOEKSCHRIFT NIET ONDERTEKEND – GEVOLGEN –
RECHTSPLEGING VOOR HET HOF.
1º en 2° Wanneer het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het appèlgerecht niet is
ondertekend, stelt het Hof in een tussenarrest vast dat de vraag rijst naar de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, en beveelt het de verdaging van de zaak naar
een openbare terechtzitting waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal nemen en
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partijen zullen worden gehoord1. (Art. 1097, derde lid Ger.W.; art. 388 W.I.B. 19922)
(CULTUS B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.02.0002.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 27 september 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep te Gent, door eiseres niet is ondertekend;
Dat de vraag rijst van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beveelt de verdaging van de zaak naar de openbare terechtzitting van 23 oktober 2003 waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal nemen en partijen
zullen worden gehoord;
Beveelt dat van dit arrest kennis zal worden gegeven door de griffier aan het
openbaar ministerie en aan de partijen;
Houdt de kosten aan.
18 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 442
1° KAMER - 19 september 2003

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - BEGRIP.
1 Zie Cass., 15 feb. 1967, A.C. 1967, 759; Cass., 20 jan. 1970, A.C. 1970, 453; Cass., 19 feb. 1987,
A.R. nr. F.849.F, A.C. 1986-87, nr. 366.
2 Art. 388 W.I.B. 1992 zoals van toepassing vooraleer het werd opgeheven bij art. 34 Wet 15 maart
1999, B.S. 27 maart 1999 met ingang vanaf 1 maart 1999.
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Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van art. 1054 Ger.W., wanneer een
principaal of incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat impliceert dat een der
partijen voor de rechter in hoger beroep tegen haar een vordering, die geen vordering tot
bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die haar in haar belangen kan
schaden1. (Art. 1054, eerste lid Ger.W.)
(ROOSENS BETONS N.V. T. GEMEENTE FARCIENNES)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
I. De tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij, de n.v. Endeta, aan wie
een overheidsopdracht is toevertrouwd voor de bouw van een pand waarvan verweerster,
de gemeente Farciennes, opdrachtgeefster is, bestelt beton bij eiseres. Dat beton wordt
geleverd aan de n.v. Endeta, die echter in gebreke blijft een saldo van de facturen te
betalen.
Eiseres dagvaardt enerzijds de n.v. Endeta in vereffening voor de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Charleroi tot betaling (onder meer) van het saldo, en zij dagvaardt anderzijds
verweerster, opdrachtgeefster, op grond van de rechtstreekse vordering van de
onderaannemer als bedoeld in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek.
De eerste rechter veroordeelt beide partijen, “de ene bij gebreke van de ander”, onder
meer om het gevorderde bedrag te betalen.
De n.v. Endeta stelt hoger beroep in tegen het gehele dictum en ten aanzien van alle
partijen.
Ook verweerster stelt hoger beroep in en dagvaardt daarbij eiseres en de n.v. Endeta.
Achteraf stelt zij daarenboven incidenteel beroep in.
Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep van de n.v. Endeta alsook het incidenteel
beroep van verweerster ontvankelijk, maar haar hoofdberoep niet ontvankelijk. Het
cassatieberoep is gericht tegen die beslissing waarbij het incidenteel beroep van
verweerster ontvankelijk verklaard wordt.
II. Middel
2. Het tweede onderdeel dat is afgeleid uit de schending van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, bekritiseert de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep van verweerster, op grond dat de n.v. Endeta noch in eerste aanleg noch in hoger beroep enige
vordering tegen verweerster had ingesteld, zodat laatstgenoemde geen gedaagde in hoger
beroep was die incidenteel beroep kon instellen.
3. De n.v. Endeta voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan, die hieruit is afgeleid
dat het middel geen belang heeft voor de vernietiging.
III. Beoordeling
4. Artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: “de gedaagde in hoger beroep kan te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding zijn
voor de rechter in hoger beroep (…). Het incidenteel beroep kan echter niet worden toegelaten wanneer het hoofdberoep nietig of laattijdig wordt verklaard”.
5. Onder incidenteel beroep moet worden verstaan het beroep dat “tend à obtenir la réformation totale ou partielle du jugement a quo et est, en général, dirigé contre la partie
qui a pris l’initiative de saisir la juridiction d’appel”2.
6. Van meet af aan dienen verschillende begrippen en vragen van elkaar te worden onderscheiden. Vooreerst mag het incidenteel beroep niet worden verward met de tegenvor1 Zie concl. O.M.
2 A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, 2e ed. U.F. Luik, 1987, nr. 784, p. 513.
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dering in hoger beroep3. Vervolgens dienen ook de vragen wanneer een partij een gedaagde in hoger beroep is en wanneer haar incidenteel beroep ontvankelijk is, van elkaar te
worden onderscheiden.
Zowel het middel als de door de tweede verweerster ertegen opgeworpen grond van
niet-ontvankelijkheid doen de vraag rijzen wat onder “gedaagde in hoger beroep” moet
worden verstaan.
7. Het Hof heeft zeker vijftien arresten gewezen die onder meer betrekking hebben op
de ontvankelijkheid van het hoofdberoep en op het begrip gedaagde in hoger beroep4. Vijf
daarvan behandel ik hier omdat ze m.i. essentieel en richtinggevend zijn.
In een arrest van 15 oktober 19815 beslist het Hof dat de tot bindendverklaring van het
arrest opgeroepen partij krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek geen gedaagde in hoger beroep is. Het Hof diende uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van
het incidenteel beroep van een partij die in het geding was betrokken door de appellant ten
principale maar tegen wie geen hoofdberoep was ingesteld.
Het tweede arrest van 24 juni 19826, dat gewezen is in een procedure die gelijkenis vertoonde met voorgaande zaak, vermeldt dat het bestreden vonnis wettig heeft beslist dat de
partij die niet in het geding betrokken was door een andere partij ten aanzien van wie zij
geen tegenstrijdige belangen had voor de eerste rechter en tegen wie laatstgenoemde geen
enkele vordering heeft ingesteld in hoger beroep, niet de hoedanigheid van gedaagde in
hoger beroep had.
Volgens de appèlrechter “is een gedaagde in hoger beroep een partij die, in hoger
beroep, in de zaak wordt geroepen door een andere partij die, ten aanzien van de eerste,
tegenstrijdige belangen heeft waarover de eerste rechter uitspraak heeft gedaan”.
Het Hof heeft die omschrijving dus bevestigd met de toevoeging, en dat is belangrijk,
dat tegen de partij die men wil dagvaarden in hoger beroep een vordering moet ingesteld
zijn in hoger beroep.
Het derde arrest, dat gewezen is op 24 april 1987 7 vermeldt dat de partij die door een
andere in hoger beroep in het geding betrokken was zonder dat laatstgenoemde eveneens
hoger beroep had ingesteld tegen eerstgenoemde als gedaagde in hoger beroep geen gedaagde in hoger beroep is in de zin van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het vierde arrest, dat dagtekent van 24 december 19908 doet uitspraak in dezelfde lijn,
aangezien het vermeldt dat het bestreden arrest vaststelt dat appellante (…) geen vordering heeft ingesteld tegen een andere partij en dat derhalve het bestreden arrest impliceert
dat laatstgenoemde partij geen gedaagde in hoger beroep is.
3 A. KOHL en G. DE LEVAL, « La demande reconventionnelle en degré d’appel », J.T. 1978, 501. (Noot
als reactie op Cass., 10 april 1978, J.T. 1978, 509 en A.C. 1978, 917)
4 Cass., 17 okt. 1977, A.C. 1978, 206; Cass., 20 feb. 1981, A.C. 1980-81, nr. 372; Cass., 15 okt.
1981, A.C. 1982, nr. 119; Cass., 24 juni 1982, A.C. 1981-82, nr. 640; Cass., 3 okt. 1983, A.C. 198384, A.R. 3871, nr. 63; Cass., 24 april 1987, A.C. 1986-87 A.R. 5210, nr. 498; Cass., 1 dec. 1988,
(Cass., 1988-89, A.R. 5834, nr. 193); Cass., 24 dec. 1990, A.C. 1990-91, A.R. 7070, nr. 220; Cass., 7
juni 1996, A.C. 1996, A.R. C.95.0223.F, nr. 224; Cass., 15 sept. 1997, A.C. 1997, A.R. S.96.0103.F,
nr. 352; Cass., 13 maart 1998, A.C. 1998, A.R. C.97.0039.F, nr. 140; Cass., 21 dec. 2000, A.R.
C.96.0113.N, nr. 714; Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0408.N, nr. 256; Cass., 1 juni 2001,A.C. 2001,
A.R. C.98.0540.N, nr. 330; Cass. 25 jan. 1991, A.C. 1990-91, A.R. 6760, nr. 278; Cass., 4 mei 2001,
A.C. 2001, A.R. C.98.0408.N, nr. 256; Cass., 10 okt. 2002, A.R. C.99.0516.N, www. cass.be (op die
datum).
5 Cass., 15 okt. 1981, A.R. nr. 6380, A.C. 1981-82, nr. 119.
6 Cass., 24 juni 1982, A.R. 6621, A.C. 1981-82, nr. 640.
7 Cass., 24 april 1987, A.C. 1986-87, A.R. 5210, nr. 498.
8 Cass., 24 dec. 1990, A.C. 1990-91, A.R. 7070, nr. 220.
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Het vijfde arrest van 1 juni 20019 vermeldt vervolgens dat de partij tegen wie de appellant geen vordering heeft ingesteld niet kan worden beschouwd als een gedaagde in hoger
beroep die incidenteel beroep kan instellen.
8. Uit die reeks arresten moet m.i. voor onderhavige zaak vooral worden onthouden dat
een partij door een andere slechts rechtsgeldig wordt gedaagd in hoger beroep, wanneer
tussen beide partijen een “geding is aangegaan” voor de appèlrechter.
Onze zeer betreurde Meester, professor ALBERT FETTWEIS, schreef hetzelfde toen hij, na
zijn instemming te hebben betuigd met de voornoemde arresten van het Hof van 15 oktober 1981 en 24 juni 1982, niettemin vond dat ze onvoldoende rekening hielden met de
geest van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, daar ze blijkbaar alleen de partij tegen wie hoofdberoep was ingesteld beschouwden als gedaagden in hoger beroep, terwijl
“la partie qui a saisi le juge d’appel acquiert la qualité d’intimée dès l’instant où un appel
incident est dirigé contre elle. Dès ce moment elle peut, à son tour, former un appel
incident contre les dispositions du jugement qu’elles n’avait pas attaquées lors de l’appel
principal”10.
In een commentaar bij voornoemd arrest van 24 april 1987 van het Hof toont G. Delvoie overtuigend aan dat per slot van rekening de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep niet alleen toekomt aan de persoon tegen wie het hoofdberoep is ingesteld, maar ook
aan degene tegen wie incidenteel beroep is ingesteld11.
In de recente rechtsleer kan worden verwezen naar DE BAETS12 die het feit dat de appellant tegen die partij in hoger beroep een vordering heeft ingesteld eveneens aanziet als het
belangrijkste criterium om van gedaagde in hoger beroep te spreken. Overigens zegt het
Hof in voormeld arrest van 1 juni 2001 eveneens dat “als gedaagde in hoger beroep kan
beschouwd worden zowel de gedaagde tegen wie een hoofdberoep is gericht als degene
die gedaagd werd door een andere gedaagde in hoger beroep, appellant op incidenteel beroep”.
9. De componenten van het hoger beroep, namelijk de appellant, de gedaagde in hoger
beroep, hun hoedanigheid alsook de ontvankelijkheid van hun onderscheiden hoger
beroep kunnen dus als volgt worden omlijnd:
-Aldus is gedaagde in hoger beroep de partij tegen wie principaal of incidenteel beroep
wordt ingesteld, dat is de partij van wie iets wordt gevorderd; uitgesloten is dus de partij
die uitsluitend tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen of die in het geding
betrokken wordt wegens de ontsplitsbaarheid van het geschil13;
-Uit dien hoofde kan de gedaagde in hoger beroep wettig incidenteel beroep instellen
tegen alle partijen die in het geding zijn voor de appèlrechter (Artikel 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek).
-De ontvankelijkheid van het hoofdberoep, waarvoor niet is vereist dat de in het geding
betrokken partij de hoedanigheid van gedaagde in hoger beroep heeft, is onderworpen aan
de voorwaarde dat tussen appellante en de gedaagde in hoger beroep een geding is aange9 Cass., 1 juni 201, A.C. 2001, A.R. C.98.0540.N, www.cass.be, op die datum, nr. 330 en R.W. 20012002, 379 en noot van K. BROECKX alsook A.J.T. 2001-2002, 358 en de noot van INGRID BONE en SVEN
MOSSELMANS.
10 A. FETTWEIS, o.c. nr. 785, 515.
11 G. DELVOIE, “Goede wijn behoeft geen krans. Een goed beroep evenmin”, T.B.B.R. 1989, (64), 65
en “Een krans voor goede wijn: het navolgend hoger beroep”, in Liber Amicorum Prof. Em. E.
KRINGS, 543 tot 544.
12 De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep, R.D.J.P. 1999, nrs. 2 en 3, 213-214.
13 Over die problemen, zie K. BROECKX, “Hoger beroep in meerpartijengeschillen”, in A. STORME & P.
TAELMAN, Het proces in meervoud. Le procès au pluriel, Kluwer, (Bruylant), Brussel, 1997, nrs. 10 en
16, pp. 80 en 83.
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gaan voor de eerste rechter14.
-Het incidenteel beroep is enkel ontvankelijk op voorwaarde dat tussen degene die incidenteel beroep heeft ingesteld en degene tegen wie dat incidenteel beroep is ingesteld een
geding is aangegaan voor de eerste rechter15.
-Behoudens nietigheid of laattijdigheid van het hoofdberoep heeft de niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep niet de niet-ontvankelijkheid van het incidenteel beroep tot gevolg (Artikel 1054, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek)16 17.
10. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de n.v. Endeta geen
vordering heeft ingesteld tegen verweerster. Meer bepaald heeft de tot bindendverklaring
van het arrest opgeroepen vennootschap met haar hoger beroep niet de wijziging van het
beroepen vonnis ten laste van de gemeente, verweerster, op het oog. Bijgevolg was
laatstgenoemde geen gedaagde in hoger beroep.
11. Als dat zo is, volgt daaruit, enerzijds, dat de door de vennootschap, verweerster,
opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid niet gegrond kan worden bevonden en,
anderzijds, dat het tweede onderdeel gegrond is.
12. Vooreerst wat de grond van niet-ontvankelijkheid betreft die de n.v. Endeta tegen
het middel aanvoert en hieruit is afgeleid dat het middel van belang is ontbloot.
Aldus voert de n.v. Endeta aan dat het hof van beroep, op haar hoger beroep alleen, gehouden was uitspraak te doen over de ontvankelijkheid en, in voorkomend geval, over de
gegrondheid van de door eiseres op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek tegen verweerster ingestelde rechtstreekse rechtsvordering, op grond dat de n.v. Endeta in
vereffening belang had bij de betwisting van de ontvankelijkheid, ja zelfs van de gegrondheid van die rechtstreekse rechtsvordering, daar “de onderaannemer18 (dus eiseres)19 zich,
door een dergelijke rechtsvordering in te stellen, in zeker opzicht de schuldvordering toeeigent van de hoofdaannemer (n.v. Endeta)20 op de opdrachtgever (namelijk verweerster) 21.
Tegen dat betoog dient de relatieve uitwerking van het hoger beroep te worden aangevoerd, krachtens welke, wanneer er in eerste aanleg verschillende partijen zijn, het hoger
beroep van één van hen alleen haar ten goede komt22, en de in eerste aanleg gewezen beslissing ten aanzien van een partij die niet in hoger beroep komt of wiens hoger beroep
niet ontvankelijk is en die niet in hoger beroep gedagvaard is, in kracht van gewijsde gaat
wanneer die beslissing niet meer vatbaar is voor verzet of hoger beroep vanwege die partij23.
Zoals ik echter uitgelegd heb is verweerster m.i. niet gedagvaard voor het hof van
beroep en is het hoofdberoep van verweerster niet ontvankelijk verklaard bij een niet
bekritiseerde beslissing van de appèlrechters;
Derhalve is het middel ten betoge dat het incidenteel beroep van verweerster eveneens
14 Ibid., nr. 22, p. 85.
15 Ibid., nrs. 28 e.v., pp. 87 e.v.
16 Ibid., nr. 20, p. 84 en 9.
17 Zie ook C. DE BAETS, “De ontvankelijkheid van het incidenteel beroep”, P.J.B./R.D.J.P. 1989,
211.
18 Wij onderstrepen.
19 Onze toevoeging.
20 Onze toevoeging.
21 Onze toevoeging.
22 Art. 28 Ger.W.; A. FETTWEIS, o.c. nr. 809, 525.
23 A. KOHL, R.P.D.B., Aanvulling VI (1983), verbo ‘appel en matière civile, sociale et commerciale’
nrs. 1016 tot 1024; DE LEVAL en DE POVER, “Les effets de l’appel en droit judiciaire privé”, Actualités
du droit, 1991, 637, nr. 13.
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niet ontvankelijk had moet worden verklaard, niet van belang ontbloot;
13. Wat vervolgens het tweede onderdeel betreft, hebben de appèlrechters, door het
incidenteel beroep van verweerster ontvankelijk te verklaren op grond dat “de (n.v.
Endeta) in vereffening (verweerster) op rechtsgeldige wijze heeft gedagvaard in hoger
beroep, aangezien zij kennelijk belang erbij heeft dat het geschil in zijn geheel opnieuw
zou worden beslecht in hoger beroep”, ofschoon verweerster geen gedaagde in hoger
beroep was, hun beslissing niet naar recht verantwoord;
14. Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel, daar dit niet tot
ruimere cassatie kan leiden;
15. Wegens de eventuele vernietiging die het Hof zal uitspreken, heeft eiseres er belang
bij dat onderhavig arrest bindend zou worden verklaard voor de naamloze vennootschap
Endeta , aangezien zij daartoe in het geding is betrokken.
IV. Besluit.
Het bestreden arrest vernietigen, in zoverre dat arrest het incidenteel beroep van
verweerster ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de door eiseres tegen
verweerster ingestelde vordering;
Het arrest bindend verklaren voor de naamloze vennootschap Endeta in vereffening, die
opgeroepen is tot bindendverklaring van het arrest.
ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0490.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 mei 2002 gewezen door het
Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit
het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als
volgt worden samengevat:
1. Op 26 april 1994 bestelde de naamloze vennootschap Endeta, die opgeroepen was tot bindendverklaring van het arrest en die een overheidsopdracht had
gekregen voor de bouw van een tehuis voor verweerster, bij eiseres beton dat aan
bepaalde vereisten diende te voldoen. De door laatstgenoemde na de levering
van het beton opgemaakte facturen zijn onbetaald gebleven tot beloop van een
bedrag van 173.968 frank.
2. Op 12 januari 1995 is de naamloze vennootschap Endeta in vrijwillige vereffening gesteld.
3. Bij exploot van 27 januari 1995 heeft eiseres de naamloze vennootschap Endeta in vereffening gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi tot betaling van het niet betaalde saldo van de facturen, vermeerderd met de
moratoire interest en met een forfaitaire vergoeding. Tegelijkertijd dagvaardde
zij verweerster als opdrachtgeefster tot betaling van dezelfde bedragen op grond
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van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Bij vonnis van 15 mei 1997 veroordeelde de rechtbank de naamloze vennootschap Endeta en [verweerster], "de ene bij gebreke van de andere" tot betaling, aan eiseres, van het bedrag van 173.968 frank, vermeerderd met de overeengekomen interest tegen de rentevoet van 13 pct., en met een forfaitaire vergoeding van 86.391 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest met ingang
van 27 januari 1995. Op 20 november 1998 werd dat vonnis door eiseres betekend zowel aan de naamloze vennootschap Endeta als aan verweerster.
5. Bij het op 18 december 1998 op de griffie neergelegde verzoekschrift stelde
de naamloze vennootschap Endeta in vereffening hoger beroep in tegen dat vonnis "in zijn geheel en ten aanzien van alle partijen".
Bij het op 14 januari 1999 ter griffie neergelegde verzoekschrift stelde verweerster ook hoger beroep in tegen eiseres en de naamloze vennootschap Endeta.
Zij stelde achteraf incidenteel beroep in bij conclusie.
6.Bij het eerste arrest van 5 februari 2001 voegde het Hof van Beroep te Bergen de zaken, hield de uitspraak over de ontvankelijkheid en over de gegrondheid "van het hoofd- en incidenteel beroep" aan en verwees de zaak naar de bijzondere rol "teneinde de partijen in staat te stellen conclusie te nemen en zich uit
te laten over de ontvankelijkheid van het tegen [verweerster] ingestelde hoofdberoep en over de door laatstgenoemde ingestelde incidentele beroepen [...]".
7. Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep van de naamloze vennootschap Endeta in vereffening en het incidenteel beroep van verweerster ontvankelijk maar het verklaart het hoofdberoep van deze laatste niet ontvankelijk. Bij de
uitspraak over de zaak zelf veroordeelt het, met wijziging van het beroepen vonnis, de naamloze vennootschap Endeta in vereffening tot dezelfde, in euro omgezette bedragen als de eerste rechter, maar verklaart het de rechtstreekse vordering
van eiseres tegen verweerster niet ontvankelijk.
IV. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat het beroepen vonnis door eiseres wel degelijk aan [verweerster] was betekend op 20 november 1998, verklaart het bestreden arrest van 6 mei
2002 het incidenteel beroep van [verweerster] tegen eiseres ontvankelijk.
Die beslissing is hierop gegrond "dat het hoger beroep van de naamloze vennootschap
Endeta in vereffening, daar het regelmatig is naar de vorm en binnen de wettelijke termijn
is ingesteld, ontvankelijk is; dat de naamloze vennootschap Endeta in vereffening [verweerster] op rechtsgeldige wijze heeft gedagvaard in hoger beroep, aangezien zij een kennelijk belang er bij heeft dat het geschil in zijn geheel opnieuw zou worden beslecht in hoger beroep; (...) dat het hoofdberoep van [verweerster] niet ontvankelijk is, aangezien het
niet binnen de wettelijke termijn is ingesteld; dat daarentegen haar incidenteel beroep ontvankelijk is".
Grieven
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1. Eerste onderdeel
In haar tweede aanvullende conclusie (na het arrest van 5 februari 2001) betwistte eiseres dat [verweerster] gedaagde in hoger beroep was en dat dus haar incidenteel beroep
ontvankelijk was. Zij voerde aan dat de naamloze vennootschap Endeta in haar verzoekschrift in hoger beroep geen enkele eis instelde tegen [verweerster], dat zij geen enkele eis
had ingesteld in eerste aanleg en dat [laatstgenoemde] voor de eerste rechters alleen gevorderd had dat het te wijzen vonnis bindend zou worden verklaard voor de naamloze
vennootschap Endeta in vereffening en aan haar zou kunnen worden tegengeworpen.
Het bestreden arrest beperkt zich ertoe te beslissen "dat de naamloze vennootschap Endeta in vereffening [verweerster] op rechtsgeldige wijze heeft gedagvaard in hoger beroep, aangezien zij er een kennelijk belang bij heeft dat het geschil in zijn geheel opnieuw
zou worden beslecht in hoger beroep", zonder daarbij te antwoorden op het middel volgens hetwelk [verweerster] geen gedaagde in hoger beroep was omdat de naamloze vennootschap Endeta geen enkele eis tegen haar had ingesteld noch in hoger beroep noch in
eerste aanleg. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
Degene tegen wie de partij die hoofdberoep instelt geen enkele eis instelt is geen gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep kan instellen op grond van artikel 1054 van
het Gerechtelijk Wetboek. Wegens het belang dat de appellant kan hebben om hem bij het
geding te betrekken teneinde het geschil in zijn geheel opnieuw te doen beslechten is hij
weliswaar "betrokken partij" voor de appèlrechter tegen wie incidenteel beroep kan worden ingesteld, maar geen gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep kan instellen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de naamloze vennootschap Endeta in vereffening, die hoofdberoep heeft ingesteld, voor de appèlrechters geen enkele eis had ingesteld tegen [verweerster]. Laatstgenoemde was dus geen gedaagde in hoger beroep. Daar
het bestreden arrest haar incidenteel beroep ontvankelijk verklaart, schendt het derhalve
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.

V. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel:
Over de door de naamloze vennootschap Endeta opgeworpen grond van nietontvankelijkheid volgens welke het onderdeel geen belang heeft:
Overwegende dat de naamloze vennootschap Endeta aanvoert dat het hof van
beroep op haar hoger beroep alleen, uitspraak diende te doen over de ontvankelijkheid en, in voorkomend geval, over de gegrondheid van de door eiseres tegen
verweerster op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde
rechtstreekse rechtsvordering, op grond dat de naamloze vennootschap Endeta in
vereffening belang had bij de betwisting van de ontvankelijkheid, ja zelfs van de
gegrondheid van die rechtstreekse vordering, aangezien "de onderaannemer",
door een dergelijke rechtsvordering in te stellen, "zich in zeker opzicht [in zijn
eigen voordeel] de schuldvordering van de hoofdaannemer op de opdrachtgever
toeëigent;
Overwegende dat het hoger beroep een relatieve kracht heeft; dat, wanneer er
in eerste aanleg verschillende partijen zijn, het hoger beroep van één van hen alleen haar ten goede komt; dat de in eerste aanleg gewezen beslissing ten aanzien
van een partij die geen hoger beroep instelt of wiens hoger beroep niet ontvankelijk is en die geen gedaagde in hoger beroep is, in kracht van gewijsde gaat wan-
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neer die beslissing niet meer vatbaar is voor verzet of hoger beroep vanwege die
partij;
Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, beslist dat het hoofdberoep van verweerster niet ontvankelijk is;
Dat, derhalve, het middel volgens hetwelk het incidenteel beroep van verweerster eveneens niet ontvankelijk had moeten worden verklaard, niet van belang
ontbloot is;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over de gegrondheid van dit onderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek alleen
de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep kan instellen; dat een partij enkel gedaagde in hoger beroep is in de zin van die bepaling wanneer een hoofd- of
incidenteel beroep tegen haar wordt gericht, wat impliceert dat een partij voor de
appèlrechter een vordering heeft ingesteld, met uitzondering van een vordering
tot bindendverklaring van het arrest, waardoor zij in haar belangen kan worden
geschaad;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de naamloze vennootschap Endeta een eis heeft ingesteld die de belangen van verweerster kan schaden; dat laatstgenoemde derhalve niet de hoedanigheid had van gedaagde in hoger beroep;
Dat de appèlrechters, door het incidenteel beroep van verweerster ontvankelijk
te verklaren op grond dat "de naamloze vennootschap Endeta in vereffening [verweerster] op rechtsgeldige wijze heeft gedagvaard in hoger beroep, aangezien zij
kennelijk belang er bij heeft dat het geschil in zijn geheel opnieuw zou worden
beslecht in hoger beroep", hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over de overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
Over de vordering tot bindendverklaring van het arrest:
Overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het onderhavige arrest bindend
wordt verklaard voor de naamloze vennootschap Endeta, partij die zij met dat
doel in het geding betrokken heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het incidenteel beroep van verweerster ontvankelijk verkaart en uitspraak doet over de gegrondheid van dat hoger beroep en over de kosten;
Verklaart het arrest bindend voor de naamloze vennootschap Endeta in vereffening;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
19 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en T'Kint.

Nr. 443
1° KAMER - 19 september 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — KADASTRAAL INKOMEN - HERSCHATTING AANZIENLIJKE WIJZIGINGEN - WIJZIGING VAN EXPLOITATIE - TOEPASSINGSGEBIED.
De wijzigingen die de belastingplichtige aanbrengt in de wijze van exploitatie of in de
bestemming van een onroerend goed kunnen alleen tot herschatting van het kadastraal
inkomen leiden als zij betrekking hebben op en ongebouwd onroerend goed, met
uitsluiting van de bebouwde onroerende goederen. (Artt. 473, eerste lid en 494, §1, 2°,
§2, 2° en §5 W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. Asset Financing Corporation N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0608.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 27 juni 2001 door het Hof
van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld:
...
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 516, 517, 518 en 524 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 471, inzonderheid §1 en 3, 472, inzonderheid §2, 473, 474, 477 en 494,
inzonderheid §1, 2°, en §2, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest bevestigt de beroepen vonnissen die verweersters rechtsvordering
in beginsel gegrond hadden verklaard, met als enige wijziging dat de door de eerste rechter aangestelde deskundige Hénusse een andere opdracht krijgt, verwijst de zaak voor ver-
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dere behandeling naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik en veroordeelt eiser in de
appèlkosten van verweerster, op grond dat, aangezien "niet wordt betwist dat (verweerster), die in 1995 de nieuwe eigenaar is geworden, de administratie officieel heeft verwittigd dat het onroerend goed sedert 1993 geen industriële bestemming meer heeft en dat er
geen materiaal of outillage meer bestaat dat de aan het onroerend goed gegeven bestemming verantwoordt (...)" en dat "dat onroerend goed thans wel degelijk wordt verhuurd als
opslagplaats of kantoorruimte, waarbij bepaalde delen van het gebouw leeg staan (...)",
"(het) artikel 494 (van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) bepaalt dat de administratie, buiten de algemene perekwaties van het kadaster, overgaat tot de herschatting
van de kadastrale inkomens van de vergrote, herbouwde of aanzienlijk gewijzigde onroerende goederen van alle aard; dat als aanzienlijke wijzigingen worden beschouwd die welke aanleiding kunnen geven tot een vermeerdering of tot een vermindering van het aan
een gebouwd perceel of aan een materieel of outillage, toegekend kadastraal inkomen met
tenminste een bedrag van 15 pct. van het bestaande inkomen (...); dat de administratie ten
onrechte oordeelt dat er geen aanzienlijke wijziging in de toestand van het onroerend goed
is, aangezien die wijziging niet noodzakelijk een fysieke wijziging van het gebouw hoort
te zijn; dat de omstandigheid dat het geen industriële bestemming meer heeft noodzakelijk
de raming van het kadastraal inkomen moet beïnvloeden, al was het maar wat betreft de
vergelijkingspunten en de verwijzing naar de normale huurwaarde zoals die is bepaald bij
artikel 477 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; dat de gebeurtenis waarvan krachtens artikel 473 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aangifte moet
worden gedaan wel degelijk het faillissement is van de vennootschap die het goed huurde
en het einde van de industriële bestemming ervan; dat de omstandigheid dat het kadastraal
inkomen voor de outillage was geschrapt, precies betekent dat het kadastraal inkomen van
het gebouw waarin die outillage zich bevindt kan worden herschat rekening houdend met
dat nieuw gegeven en de administratie ten onrechte beweert dat de voorwaarden van artikel 473 niet zijn vervuld; dat de bestemming van het onroerend goed rechtsreeks de indeling naar zijn aard, industrieel of gewoon, beïnvloedt (...); dat het immers normaal lijkt dat
een privé-persoon die een industriële loft als woonst gebruikt belast wordt op grond van
de inkomstencode 2; dat het verhuren als kantoorruimte binnen dezelfde indeling zou
moeten vallen; dat het aldus niet de architecturale en technische kenmerken van een gebouw zijn die voor de indeling ervan doorslaggevend moeten zijn (...) dat integendeel, een
onroerend goed waaruit de outillage is verdwenen en waarin geen industriële activiteit
meer wordt uitgeoefend zijn bestemming verliest".
Grieven
De artikelen 471, inzonderheid §1 en 3, en 472, inzonderheid §2, maken een onderscheid tussen het kadastraal inkomen van de gebouwde of ongebouwde onroerende goederen en het kadastraal inkomen voor het materieel en de outillage.
Artikel 473 machtigt de administratie om het kadastraal inkomen vast te stellen en verplicht de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed, uit
eigen beweging, binnen dertig dagen bij de administratie van het kadaster aan te geven:
- de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van
de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
- de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
- de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
- de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.
Noch het faillissement van de eigenaar van het gebouwde onroerend goed noch de wijziging van de bestemming voor industrieel gebruik van een gebouwd onroerend goed,
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vormen gebeurtenissen waarvan uit eigen beweging aangifte moet worden gedaan bij de
administratie, alleen de verandering in de wijze van exploitatie van ongebouwde onroerende goederen en de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel en
outillage moeten bij de administratie van het kadaster worden aangegeven.
De buitengebruikstelling van materieel en outillage heeft helemaal geen invloed op het
kadastraal inkomen van een gebouwd onroerend goed.
Artikel 494, §1, 2°, bepaalt dat de administratie van het kadaster buiten de algemene
perekwaties overgaat: (...) 2° tot de herschatting van de kadastrale inkomens van de vergrote, herbouwde of aanzienlijk gewijzigde onroerende goederen van alle aard", waarbij
§2 van die bepaling preciseert dat "voor de toepassing van §1, 2°, als aanzienlijke wijzigingen worden beschouwd de verenigingen of verdelingen van gebouwde percelen of van
materieel en outillage, de grensveranderingen tussen percelen, alsmede elke verandering
in de wijze van exploitatie, elke omvorming, verbetering, beschadiging of waardevermindering van ongebouwde onroerende goederen en elke wijziging van hun grootte".
De wijzigingen die verband houden met de bestemming of met de wijze van exploitatie
kunnen enkel de herschatting van de kadastrale inkomens rechtvaardigen als zij betrekking hebben op ongebouwde percelen, met uitzondering van de gebouwde onroerende
goederen, waarvoor een fysieke wijziging vereist is.
Artikel 494, §5, eerste lid, bepaalt overigens dat "de uit een schatting of herschatting
voortspruitende kadastrale inkomens worden geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de
maand die volgt op het feit waarvan de aangifte bij artikel 473 is voorgeschreven of op het
einde van de vrijstelling wanneer de gestelde voorwaarden niet meer vervuld zijn".
Artikel 473 schrijft enkel een verklaring voor inzake de wijziging van de wijze van exploitatie en van de bestemming voor ongebouwde onroerende goederen en helemaal niet
voor gebouwde onroerende goederen waarvoor enkel de voltooiing van de aanpassingswerken moet worden gemeld en derhalve kan worden beschouwd als een aanzienlijke wijziging in de zin van artikel 494, §1, 2°.
De omstandigheid dat een gebouwd onroerend goed geen outillage meer bevat en dat er
geen industriële activiteit meer wordt uitgeoefend, zodat het niet kan worden beschouwd
als een onroerend goed met een industriële bestemming in de zin van artikel 524 van het
Burgerlijk Wetboek, doet niet ter zake voor de toepassing van de artikelen 473 en 494 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Het arrest stelt vast dat het onroerend goed van verweerster uit gebouwen bestaat; het
zegt niet dat in die goederen werken zijn uitgevoerd die tot de aanzienlijke wijziging ervan hebben geleid; het bestreden arrest heeft uit de vaststellingen dat de vorige bewoner
van het onroerend goed failliet is verklaard, dat zijn curator de machines en de outillage
heeft doen weghalen die zich in het goed bevonden en ze heeft verkocht en dat verweerster de bestemming van dat gebouwd onroerend goed heeft gewijzigd en ook de wijze van
exploitatie, niet wettig kunnen afleiden dat het onroerend goed van verweerster aanzienlijk is gewijzigd in de zin van artikel 494, §1 en 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en beslissen dat de administratie van het kadaster het kadastraal inkomen
van dat goed diende te herschatten rekening houdend met de nieuwe bestemming ervan
als winkel, opslagplaats en kantoor, zodat een deskundigenonderzoek diende te worden
verricht om het kadastraal inkomen te bepalen voor het huidige gebruik van de gebouwen.

IV. Beslissing van het Hof
...
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 473, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbe-
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lastingen 1992 bepaalt dat de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker van het goed ertoe is gehouden, uit eigen beweging, bij de administratie van het kadaster aan te geven: de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen; de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen; de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen; de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of
de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage;
Dat artikel 494, §1, 2° van dat wetboek bepaalt dat de administratie van het kadaster buiten de algemene perekwaties overgaat tot de herschatting van de kadastrale inkomens van de vergrote, herbouwde of aanzienlijk gewijzigde onroerende
goederen van alle aard;
Dat naar luid van §2, 2° van dat artikel, voor de toepassing van §1, 2°, als aanzienlijke wijzigingen worden beschouwd: de verenigingen of verdelingen van
gebouwde percelen of van materieel en outillage, de grensveranderingen tussen
percelen, alsmede elke verandering in de wijze van exploitatie, elke omvorming,
verbetering, beschadiging of waardevermindering van ongebouwde onroerende
goederen en elke wijziging van hun grootte;
Dat artikel 494, §5, met name bepaalt dat de uit een schatting of herschatting
voortspruitende kadastrale inkomens worden geacht te bestaan vanaf de eerste
dag van de maand die volgt op het feit waarvan de aangifte bij artikel 473 is
voorgeschreven;
Overwegende dat zowel uit de tekst als uit de algemene opzet van die wetsbepalingen volgt dat de wijzigingen die de belastingplichtige aanbrengt in de wijze
van exploitatie of in de bestemming van een onroerend goed alleen tot herschatting van het kadastraal inkomen kunnen leiden als zij betrekking hebben op een
ongebouwd onroerend goed, met uitsluiting van de bebouwde onroerende goederen;
Overwegende dat het arrest heeft vastgesteld dat het onroerend goed van verweerster niet langer voor industrieel gebruik wordt aangewend en dat het verhuurd is als opslagplaats of kantoorruimte, en vervolgens oordeelt dat de toestand van het onroerend goed aldus aanzienlijk is gewijzigd in de zin van voornoemd artikel 494 en bijgevolg beslist dat de administratie het kadastraal inkomen moet herschatten, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter
over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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19 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 444
1° KAMER - 19 september 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
GEBOUWEN - INSTORTING - VERZUIM VAN ONDERHOUD - OUDERDOM - AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE EIGENAAR.
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan
veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in
de bouw; het verzuim van onderhoud kan het gevolg zijn van de ouderdom wanneer de
eigenaar van het gebouw verzuimd heeft de oude gedeelten ervan te vervangen. (Art.
1386 B.W.)
(B. T. ROYAL CLUB LIEGEOIS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0190.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 november 2000 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. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan:
1. Eerste middel:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Teneinde de rechtsvordering van eiser niet gegrond te verklaren op basis van artikel
1386 van het Burgerlijk Wetboek, beslist het bestreden arrest het volgende:
"het staat (aan eiser) te bewijzen dat de instorting van het gebouw het gevolg is van een
verzuim van onderhoud of een gebrek in de bouw;
hij voert niet aan dat de instorting het gevolg is van een gebrek in de bouw; integendeel
zelfs, hij wijst in zijn appèlconclusie erop dat de in 1948 gebouwde borstwering perfect
ontworpen was en geen bouwgebreken vertoonde;
met het oog op de toepassing van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek rijst de
vraag of de instorting van het steunmuurtje al dan niet te wijten is aan een verzuim van
onderhoud ervan, wat veronderstelt dat het ter plaatse blijft staan, zodat de overweging
van (eiser) volgens welke de borstwering wegens de ouderdom ervan had moeten worden
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vervangen niet te zake dienend is; het verzuim van onderhoud van een onroerend goed
mag niet worden verward met de niet-vervanging van dat goed door een ander;
(...)
(het) door Aib-Vinçotte op 1 februari 1995) opgemaakte verslag vertoont (...) een didactisch belang, in zoverre daaruit blijkt dat de borstwering van zone I van de overdekte
staantribune dezelfde ouderdomsverschijnselen vertoont als die ter hoogte van de rijen
banken bij de bocht van het scorebord; het oude beton heeft zijn mechanische kenmerken
verloren en de wapening ervan is gecorrodeerd; de steller van het (in 1995 opgemaakte)
verslag is van mening dat de borstwering van de rijen banken ter hoogte van de bocht van
het scorebord door ouderdom is aangetast (48 jaar = de normale levensduur voor dergelijke werken, die blootstaan aan weer en wind) en aan vervanging toe is; het stadion is gebouwd in 1948;
(...)
zowel de organisatie Aib-Vinçotte als de getroffenen zelf wijzen de ouderdom van de
installaties van het stadion en niet een verzuim van onderhoud ervan aan als de oorzaak
van de schade;
(...)
de enige maatregel die het hof [van beroep] had kunnen voorlichten over de oorzaak of
de oorzaken van de instorting van het litigieuze muurtje was een deskundigenonderzoek;
(eiser) staaft zijn bewering dat de instorting van het steunmuurtje veroorzaakt is door een
verzuim van onderhoud met geen enkel deskundigenverslag,; uit de schade die is veroorzaakt door de instorting van het muurtje van (verweerster) blijkt niet dat die schade veeleer het gevolg was van een gebrek aan onderhoud dan wel van enige andere oorzaak, zoals bijvoorbeeld een welbepaald verborgen gebrek (geringere weerstand van het aan weer
en wind blootgestelde muurtje tezamen met de ouderdom die leidt tot de teloorgang van
de mechanische kenmerken van het beton en/of de corrosie van de wapening) of een gebrek van onbepaalde aard;
het bewijs van het verzuim van onderhoud in oorzakelijk verband met de instorting van
het muurtje kan op inductieve wijze geleverd worden door middel van bepaalde, met elkaar overeenstemmende en terzake dienende vermoedens; er dient te worden vastgesteld
dat (eiser) ( die zijn rechtsvordering verkoos te gronden op artikel 1386 van het Burgerlijk
Wetboek en niet op artikel 1384, eerste lid van dat wetboek) faalt in de op hem rustende
bewijsplicht; uit de aan het hof [van beroep] ter beoordeling voorgelegde gegevens kan
niet worden afgeleid dat een verzuim van onderhoud de oorzaak van de instorting was".
Grieven
Krachtens artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een gebouw aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is
aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw.
In de veronderstelling dat een gebouw op instorten staat wegens een - al dan niet verborgen - gebrek dat mettertijd is ontstaan, wat het geval is wanneer dat gebouw is opgericht met materialen met een beperkte levensduur die onvermijdelijk slijtage vertonen ongeacht de getroffen voorzorgs-maatregelen, is de eigenaar van dat gebouw gehouden ofwel dat gebouw of het gedeelte ervan dat op instorten staat preventief af te breken, ofwel
het door ouderdom aangetaste onderdeel te vervangen, zoniet maakt hij zich schuldig aan
verzuim van onderhoud en is hij aansprakelijk op grond van artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek, indien het gebouw door instorting schade veroorzaakt.
Het bestreden arrest beslist dat de vraag betreffende het verzuim van onderhoud van het
muurtje "veronderstelt dat het ter plaatse blijft staan zodat de overweging van (eiser) volgens welke de borstwering wegens de ouderdom ervan had moeten worden vervangen niet
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terzake dienend is; dat het verzuim van onderhoud van een onroerend goed niet mag worden verward met de niet-vervanging van dat goed door een ander", zonder daarbij uit te
sluiten dat het muurtje door een verborgen gebrek kon zijn aangetast (namelijk "een geringere weerstand van het aan weer en wind blootgestelde muurtje tezamen met een ouderdom die leidt tot de teloorgang van de mechanische kenmerken van het beton en/of de
corrosie van de wapening"). Het miskent aldus het wettelijk begrip verzuim van onderhoud en schendt derhalve artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135 en 1147 van het burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat de schade waarvan de vergoeding werd gevorderd te wijten was aan de instorting van een steunmuurtje in de tribunes van het stadion, verwerpt
het bestreden arrest de rechtsvordering van eiser, in zoverre zij gegrond was op de contractuele aansprakelijkheid van verweerster ten haren aanzien. Het baseert zich hiertoe op
de volgende overwegingen:
"het wordt niet betwist dat (verweerster) gehouden is de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om de toeschouwers een betrouwbare en veilige installatie te bieden; artikel 4 van het reglement van inwendige aard bepaalt trouwens dat "de club zich ertoe verbindt aan de toeschouwers een veilige, propere en met de voorschriften inzake hygiëne
conforme infrastructuur ter beschikking te stellen ...";
(...) de beslissing om het stadion te sluiten gaat terug tot 13 januari 1995 en werd
hoofdzakelijk getroffen wegens defecten aan de pylonen en aan de overkapping van de
tribunes;een diepgaand onderzoek (...) heeft uitgewezen dat de borstwering op verschillende plaatsen door ouderdom versleten was, en ten gevolge van de corrosie van de wapening en de teloorgang van de mechanische kenmerken van het beton niet meer beantwoordde aan het gebruik waarvoor ze normaal bestemd was; op het ogenblik van het ongeval, dus bijna vier (jaar) voor de opmaak van dat verslag is een steunmuurtje bezweken
onder de druk van de toeschouwers en uit dat ongeval kan niet worden afgeleid dat (verweerster), die een inspanningsverbintenis had, haar contractuele verbintenis niet heeft uitgevoerd en aldus een fout heeft begaan; zij heeft niet verzuimd de toestand van het stadion herhaalde malen te laten onderzoeken en zij had alle redenen om te vertrouwen op de
verschillende verslagen van de gewestelijke brandweer-dienst; van een eigenaar van een
voetbalstadion kan niet worden geëist dat hij diepgaande en dure onderzoeken laat uitvoeren naar de stabiliteit ervan (en dus naar de weerstand van de materialen van de borstwering) indien de wettelijke onderzoeken waartoe de gewestelijke brandweerdienst verplicht
is geen aanwijzingen hebben opgeleverd; derhalve is geen enkele contractuele fout bewezen ten laste van (verweerster)".
Grieven
Hoewel de verplichting om de veiligheid te waarborgen die rust op de inrichter van
schouwspelen of sportieve evenementen enkel een inspanningsverbintenis kan zijn in zoverre zij betrekking heeft op de voorwaarden voor het verloop van het evenement en de
daden van de toeschouwers, is zij noodzakelijkerwijs een resultaatsverbintenis, in zoverre
zij slaat op de stevigheid van de installaties, zoniet verliest de verplichting om de veiligheid op dat punt te waarborgen elke specifieke betekenis.
Aldus is de verplichting om de toeschouwers een betrouwbare en veilige installatie te
verzekeren, welke verplichting op verweerster rustte zowel krachtens de wet als krachtens
haar eigen reglement van inwendige aard, een resultaatsverbintenis, aangezien de toeschouwers, die zelf weinig inbreng hebben op het gebied van hun eigen veiligheid en die
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een ticket hebben betaald om toegang te hebben tot het sportgebeuren, terecht mogen verwachten dat ze geen schade zullen lijden ten gevolge van de instorting van het stadion
waar het evenement of één van de onderdelen ervan zich afspeelt.
Te dezen echter wijst het bestreden arrest erop "dat het niet wordt betwist dat (verweerster) gehouden is de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om de toeschouwers een betrouwbare en veilige installatie te bieden; dat artikel 4 van het reglement van inwendige
aard trouwens bepaalt dat "de club zich ertoe verbindt aan de toeschouwers een veilige,
propere en met de voorschriften inzake hygiëne conforme infrastructuur ter beschikking te
stellen ...". Het stelt aldus vast dat de verwachting van de toeschouwers dat de installaties
betrouwbaar en veilig zullen zijn deel uitmaakt van de overeenkomst. Overigens brengt de
loutere vaststelling dat het doel van de verbintenis niet is bereikt, namelijk te dezen de
veiligheid van de installaties, krachtens de artikelen 1134, 1135 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, de verplichting met zich de ten gevolge van de instorting ervan ontstane
schade te vergoeden.
Daaruit volgt dat het arrest, daar het de aanwezigheid van een bevrijdende vreemde
oorzaak niet vaststelt, niet zonder de artikelen 1134, 1135 en 1147 van het Burgerlijk
Wetboek te schenden kon beslissen dat verweerster slechts tot een inspanningsverbintenis
gehouden was en dat uit het ongeval niet kon worden afgeleid dat zij haar contractuele
verbintenis om de toeschouwers een betrouwbare en veilige installatie ter beschikking te
stellen niet had uitgevoerd en aldus een fout had begaan.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat, krachtens artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek, de eigenaar van een gebouw aansprakelijk is voor de schade door de instorting ervan
veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een
gebrek in de bouw;
Overwegende dat het verzuim van onderhoud het gevolg kan zijn van ouderdom, wanneer de eigenaar van het gebouw verzuimd heeft de oude gedeelten ervan te vervangen;
Overwegende dat het arrest, daar het geen rekening houdt met de ouderdom
van een door verweerster gebruikte borstwering die was aangebracht op de rijen
banken van het voetbalstadion, op grond "dat de overweging van [eiser] volgens
welke de borstwering wegens de ouderdom ervan had moeten worden vervangen
niet terzake dienend is; dat het verzuim van onderhoud van een onroerend goed
niet mag worden verward met de niet-vervanging van dat goed door een ander",
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het dat hoger beroep ontvankelijk verklaart;
Beveelt dat van het 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 uitspraak daaromtrent over aan de bodemrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
19 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 445
1° KAMER - 19 september 2003

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 9 - ARTIKEL 9.3 - VERKEER OP DE LINKERRIJSTROOK FOUT.
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 - ARTIKEL 9.3 - VERKEER OP DE
LINKERRIJSTROOK - FOUT - BEWIJS.
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 9 - ARTIKEL 9.3 - VERKEER OP DE LINKERRIJSTROOK FOUT - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST.
1º Alleen uit de omstandigheid dat een bestuurder op de linkerrijstrook van de rijbaan heeft
gereden volgt niet dat hij art. 9.3 Wegverkeersreglement heeft overtreden; een dergelijk
rijgedrag overtreedt die bepaling alleen als is aangetoond dat de bestuurder, in de
gegeven omstandigheden, niet op de linkerrijstrook mocht rijden en een fout heeft
begaan door dat te doen1. (Art. 9.3 Wegverkeersreglement 1975)
2º en 3° De partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze links heeft gereden,
moet het bestaan van een dergelijke fout aantonen2. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
(P. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0632.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 31 oktober 2001 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
1 Cass., 4 juni 1991, A.R. 4180, nr. 513.
2 Zie Cass., 14 dec. 2001, A.R. C.98.0469.F, nr. 705.
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Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de regels inzake de bewijslast in rechtsvorderingen die op een overtreding van de
strafwet zijn gegrond;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
- artikel 9.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest dat beslist dat [eiser] alleen aansprakelijk is voor het ongeval, wijst diens
rechtsvordering af op grond dat:
"1° Artikel 12.4 van het wegverkeersreglement bepaalt dat 'de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, voorrang moet verlenen aan de andere weggebruikers.
Worden inzonderheid als maneuvers beschouwd: (...) een parkeerplaats verlaten of oprijden (...)'.
De Fiat-bestuurder diende dus voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers.
Een beweging uitvoeren, die gereglementeerd is zoals inhalen wordt niet als een maneuver beschouwd en verplicht de uitvoerder ervan dus niet voorrang te verlenen aan de
andere weggebruikers, en zeker niet wanneer een andere weggebruiker een parkeermaneuver uitvoert.
De eigenaar van de Fiat poogt zijn aansprakelijkheid te betwisten en voert daartoe aan
dat de BMW een beweging uitvoerde met schending van de artikelen 9.3, 10, 1,1°, en 10,
1, 3° van het wegverkeersreglement, waardoor het voertuig voor hem een onvoorzienbaar
element vormde.
[Eiser] toont evenwel niet aan dat de BMW-bestuurder ten onrechte op de linkerrijstrook reed; die bestuurder mocht immers op dat ogenblik zonder enig probleem een geoorloofde inhaalbeweging uitvoeren.
(...) [eiser] levert niet het bewijs van overmacht dat op hem rust en waardoor hij onmogelijk doorgang kon verlenen aan de BMW bij het uitvoeren van zijn parkeermaneuver".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het bewijs is strafzaken wordt autonoom geregeld ten aanzien van de regels van het bewijs in burgerlijke zaken.
De regels van de bewijslast in strafzaken zijn toepasselijk wanneer de vordering gegrond is op een misdrijf, ongeacht of de burgerlijke vordering voor de strafrechter dan wel
voor de burgerlijke rechter is gebracht.
Ingevolge die regels volstaat het dat, wanneer de verweerder voor de bodemrechter een
feit aanvoert dat het hem ten laste gelegde misdrijf teniet kan doen en bijgevolg ook de
aansprakelijkheid die daaruit volgt, dit geloofwaardige feit geen elementen ontbeert die
het kunnen bevestigen.
Meer bepaald, wanneer de verweerder poogt te ontkomen aan een veroordeling gegrond
op een misdrijf onder aanvoering van het misdrijf dat door de burgerlijke partij is ge-
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pleegd, voert hij aldus een rechtvaardigingsgrond aan en dient hij niet te bewijzen wat hij
aanvoert vermits het volstaat dat zijn bewering geloofwaardige elementen bevat.
Het staat dan aan de andere partij aan te tonen dat de aangevoerde omstandigheid niet
bestaat of eventueel zelf een rechtvaardigingsgrond aan te voeren.
In dit geval volgt uit de motieven van het arrest dat het hof van beroep heeft aangenomen dat de bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster op de linkerrijstrook van
de rijbaan reed, wat een overtreding oplevert van artikel 9.3 van het wegverkeersreglement, maar heeft geweigerd dat misdrijf als rechtvaardigingsgrond in aanmerking te nemen voor de bestuurder van het voertuig van eiser omdat laatstgenoemde niet aantoont dat
die bestuurder ten onrechte op die linkerrijstrook reed.
Aldus heeft het hof van beroep op onwettige wijze het bewijs van het ontbreken van
een rechtvaardiginggrond, die elk misdrijf van de bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster uitsluit, ten laste van eiser gelegd, terwijl die bewijslast niet op hem rustte
wanneer uit het arrest niet blijkt dat de andere partij een rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd en het arrest bovendien geen enkel gegeven vaststelt dat die grond geloofwaardig
maakt.
Daaruit volgt dat het arrest, dat ter verantwoording van zijn beslissing dat de bestuurder
van eisers voertuig alleen aansprakelijk is wegens de fout die is afgeleid uit de schending
van artikel 12.4 van het wegverkeersreglement, alleen zegt dat "eiser niet aantoont dat de
BMW-bestuurder ten onrechte op de linkerrijstrook reed; laatstgenoemde mocht immers
op dat ogenblik zonder enig probleem een geoorloofde inhaalbeweging uitvoeren", bijgevolg de regels inzake de bewijslast in strafzaken miskent die toepasselijk zijn wanneer de
vordering op een strafrechtelijk misdrijf is gegrond, en bovendien verantwoordt het aldus
niet naar recht zijn beslissing om de bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster
van elke aansprakelijkheid vrij te stellen waardoor het aldus de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek schendt evenals artikel 9.3 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
1.2. Tweede onderdeel
Ingevolge artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek moet hij die de uitvoering van een
verbintenis vordert, het bestaan daarvan bewijzen. Omgekeerd moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn
verbintenis heeft teweeggebracht.
Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert.
Eiser betoogde dat de bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster aansprakelijk was voor het ongeval omdat het op de linkerrijstrook van de rijbaan reed en aldus artikel 9.3 van het wegverkeersreglement schond.
Het arrest stelt vast dat het voertuig van de eerste verweerster op de linkerrijstrook
reed.
Het arrest wijst evenwel elke fout van de bestuurder van dat voertuig af op grond dat eiser "evenwel niet aantoont dat de bestuurder van de BMW ten onrechte op de linkerrijstrook reed; die bestuurder mocht immers op dat ogenblik zonder enig probleem een geoorloofde inhaalbeweging uitvoeren".
Aldus legt het arrest eiser de bewijslast op van een feit dat hij niet hoeft te bewijzen
aangezien de fout van de bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster vastgesteld is en het dus aan de verweersters stond het feit aan te tonen waardoor hun verplichting is tenietgegaan;
Het arrest schendt dus de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en bovendien verantwoordt het niet naar recht zijn beslissing dat de
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bestuurder van het voertuig van de eerste verweerster helemaal niet aansprakelijk is,
waardoor het aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 9.3 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer schendt.
...

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de loutere omstandigheid dat een bestuurder op de linkerrijstrook van de rijbaan heeft gereden niet volgt dat hij artikel 9.3 van het wegverkeersreglement heeft overtreden; dat een dergelijk rijgedrag slechts een overtreding van die bepaling oplevert als is aangetoond dat de bestuurder, in de gegeven omstandigheden, niet op de linkerrijstrook mocht rijden en een fout heeft begaan door dat te doen;
Overwegende dat de partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze
links heeft gereden, het bestaan van een dergelijke fout moet aantonen;
Overwegende dat de appèlrechters door de te oordelen dat "[eiser] niet aantoont dat [de eerste verweerster] ten onrechte op de linkerrijstrook reed, aangezien [zij] immers op dat ogenblik zonder enig probleem een geoorloofde inhaalbeweging mocht uitvoeren" de regels inzake de bewijslast niet hebben miskend
en evenmin de in het middel aangewezen wetsbepalingen hebben geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
19 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 446
3° KAMER - 22 september 2003

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - CONSOLIDATIEBIJDRAGEN VORDERING TOT INVORDERING - VERJARING - STUITING - AANGETEKEND SCHRIJVEN BESTANDDEEL - ONDERTEKENING.
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN - CONSOLIDATIEBIJDRAGEN - VORDERING TOT INVORDERING - AANGETEKEND
SCHRIJVEN - BESTANDDEEL - ONDERTEKENING.
1º

en 2° De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van
consolideringsbijdragen wordt rechtsgeldig gestuit door een aangetekend schrijven van
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het Rijksinstituut waarbij de door de betrokkene verschuldigde bijdragen worden
gevraagd, dat dient ondertekend te zijn door een hiertoe bevoegd persoon, ongeacht het
feit dat blijkt dat het organisme of het instituut de afzender is 1. (Artt. 1, 1°, c) en 2, §1 Wet
12 nov. 1987 houdende bepalingen inzake de solidariteits-, matigings- en bijzondere
bijdragen ten laste van zelfstandigen en van art. 11, §1 K.B. nr. 464 van 25 sept. 1986 tot
consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten van de
zelfstandigen)
(R.S.V.Z. T. R.)

ARREST

(A.R. S.03.0014.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ann De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, enig lid, 3° van de Wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning;
- artikel 1, enig lid, inzonderheid 4°, artikel 2, §1, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit nr. 464 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der
zelfstandigen (bekrachtigd bij wet van 15 december 1986);
- artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdend reglementering van
de postdienst, genomen in uitvoering van de wet van 26 december 1956 op de postdienst.
Aangevochten beslissingen
Het Arbeidshof te Brussel verklaart in het thans bestreden arrest het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
Vervolgens verklaart het (arbeidshof) de oorspronkelijke vordering ontvankelijk doch
ongegrond.
Het (arbeidshof) grondt zijn beslissing op volgende motieven:
"(...) dat in het gemeenrecht (artikel 2242 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) de
verjaring wordt gestuit door een dagvaarding, een beslag of een bevel tot betaling betekend door een gerechtsdeurwaarder of een erkenning van het recht door degene tegen wie
de verjaring loopt (artikel 2244 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek).
Het Burgerlijk Wetboek (artikel 2247) bepaalt uitdrukkelijk dat indien een dagvaarding
nietig is uit hoofde van een gebrek in de vorm, de stuiting voor niet bestaande wordt gehouden. Een bevel tot betaling dat door een gerechtsdeurwaarder bij gewone brief wordt
verstuurd stuit overeenkomstig artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek de verjaring niet
(Arbeidshof Luik 22 maart 1994, Soc. Kron. 94, 236).
In afwijking van deze formalistische gemeenrechtelijke regels en aldus bij uitzondering
heeft de wetgever voor de inning van sommige sociale bijdragen door bepaalde sociale
1 Zie Cass., 25 maart 1993, A.R. 9581, nr. 160.
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zekerheidsinstellingen een bijkomende stuitingsmogelijkheid voorzien:
'Artikel 11, §1 van het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 "tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten van zelfstandigen" en artikel
2, §1 van de wet van 12 november 1987 "houdende bepalingen inzake de solidariteits-,
matigings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen', bepalen dat de invordering van de betrokken bijdragen verjaart na vijf jaar te rekenen van de eerste januari van
het derde jaar volgend op dat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
Artikel 11, §1, 2° van voormeld koninklijk besluit respectievelijk artikel 2, §1, 2° van
voormelde wet bepalen dat deze verjaring gestuit kan worden "met een aangetekend
schrijven" respectievelijk "met een aangetekende brief", waarbij het organisme dat belast
is met de inning, de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert.
Deze eenvoudige wijze van stuiting werd ook voor de gewone bijdragen ingevoerd in
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 (artikel 16, §2, 2°,: 'met een aangetekende
brief');
Het (arbeidshof) deelt de mening van (verweerder) dat deze van het gemeenrecht afwijkende en "soepelere" stuitingsmogelijkheid derhalve strikt moet worden geïnterpreteerd.
(...) dat het begrip aangetekende brief niet nader wordt omschreven in genoemde artikelen 11, §1 van het koninklijk besluit nr. 464, noch in artikel 2, §1 van de wet van 12 november 1987, noch in het koninklijk besluit nr. 38 artikel 16, §2, 2°.
(...) dat het begrip "(aangetekende) brief" en de geldigheidsvoorwaarden daartoe door
het Hof van Cassatie meermaals werd verduidelijkt onder andere in zijn arresten van 7
mei 1975 (R.W. 75-76, 234) 14 maart 1975 (R.W. 74-75, 2598) en 25 maart 1993 (R.W.
94-95, 1293).
(...) dat een brief om rechtsgeldig te zijn, moet ondertekend zijn; dat immers de ondertekening een essentieel bestanddeel is van de brief, onmisbaar voor zijn bestaan zelf (brief
zoals voorzien in artikel 26 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van
Architecten) - (Cass., 14 maart 1975).
Wil het verzoek tot huurhernieuwing bij brief geldig zijn, dient het door de huurder ondertekend te zijn, waardoor deze de inhoud ervan tot de zijne maakt; dat het zonder belang
is dat wordt aangetoond dat de huurder de afzender van de brief is; (Cass., 25 maart 1993;
artikel 14 Handelshuurovereenkomstenwet).
Door het ondertekenen van de akte maken de ondertekenaars het geschreven ervan tot
het hunne (Cass., 30 april 1942, Arr. Cass. 1942-48).
(...) dat ieder geschrift dat ertoe strekt in rechte bewijs te leveren van zijn inhoud moet
ondertekend zijn; normalerwijze levert een geschrift slechts een bewijs als het is ondertekend (Cass., 13 november 1930 met noot P.L.).
Over de aangetekende brief houdende het ontslag om dringende reden (artikel 35
A.O.W.) preciseert de rechtspraak, die het (Arbeidshof te Brussel) eveneens onderschrijft:
Arbeidshof Brussel, 30 juni 1988; A.R. 20.472, Soc. Kron. 1989, 27: een brief houdende ontslag wegens dringende reden die niet is ondertekend en die evenmin als dusdanig is
aanvaard door de partij aan wie hij is gericht maakt geen wettelijke kennisgeving van de
reden van het ontslag uit (Cass. 12 december 1969, Pas. 1970, I, 340) (artikel 35 W.A.O.
id. Arbrb. Brussel, 23 april 1987, Rechtspr. Arb. Brussel 87, 229).
(...) dat het (arbeidshof) meent dat deze door de geciteerde rechtspraak gegeven omschrijvingen van het begrip "brief" of "een schrijven" en de door deze rechtspraak vermelde noodzakelijkheid van een ondertekening van het geschrift de weerspiegeling zijn van
de fundamentele rechtsregel van burgerlijk recht die geldt voor alle onderhandse akten of
geschriften: (DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, III, nr. 744).
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De ondertekening is een essentieel bestanddeel van iedere akte; het is als het ware de
erkenning, de goedkeuring van haar inhoud door degene die ze ondertekent en tegelijkertijd het bewijs dat ze wel degelijk van hem uitgaat; zonder ondertekening is er geen akte,
hoogstens een geschrift dat als begin van schriftelijk bewijs kan dienen in welbepaalde
door de wet voorziene gevallen (artikel 1329 tot 1332 en 1347 van het Burgerlijk Wetboek die in onderhavig geval niet van toepassing zijn; artikel 1347 van het Burgerlijk
Wetboek is immers niet van toepassing vermits het geschrift alleszins niet uitgaat van degene jegens wie men het document inroept met name (verweerder)...).
Het (arbeidshof) meent dat de ondertekening een essentieel bestanddeel is voor de geldigheid van de onderhandse akte.
Al schrijft de wet niet uitdrukkelijk voor dat de onderhandse akte moet ondertekend
zijn en dat de ondertekening handgeschreven moet zijn, deze geldigheidsvereiste vloeit
voort uit de bewoordingen "onderhandse akte" zelf "acte sous seing privé" (vertaald in
Franse taal) en werd overigens formeel benadrukt in de voorbereidende werken (J AUBERT,
deux. Rapp. In Locré (éd. Belge) t. VI, p. 226, n° 9, waarnaar wordt verwezen door D E
PAGE, o.c., 796;
(Eiser) zond op 8 oktober 1993 en op 2 oktober 1998 gedactylogra-feerde niet ondertekende (ook niet mechanisch ondertekend (...) noch zelfs geparafeerd bij volmacht) documenten met als titel "Herinnering" en als tekst:
Laatste verwittiging voor de aanvang van gerechtelijke invordering - Consolideringsbijdrage 1987 en 1988 - Definitieve afrekening, berekening in bijlage te betalen bedragen,
overschrijvingsformulier.
Deze gedactylografeerde documenten vertonen nergens een vorm of spoor van ondertekening en kunnen bij gebrek aan dit essentieel bestanddeel, vereist voor de geldigheid van
iedere akte, door het (Arbeidshof te Brussel) niet beschouwd worden als een (aangetekende) brief, zoals bedoeld en vereist in artikel 11, §1 van het reeds genoemde koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986.
Het is zonder belang dat wordt aangetoond dat de R.S.V.Z. de afzender van de documenten is zoals reeds werd benadrukt door het Hof van Cassatie met zijn arrest van 25
maart 1993, hoger geciteerd dat het (Arbeidshof te Brussel) onderschrijft in onderhavig
analoge zaak.
Bij gebrek aan stuiting van de verjaring met een geldige stuitingsdaad, stelt het (arbeidshof) vast dat de vordering ingeleid bij dagvaarding van 30 mei 2002 vóór de eerste
rechter overeenkomstig artikel 11, §1, 2° van het reeds genoemd koninklijk besluit nr. 464
van 25 september 1986 is verjaard".
Grieven
Overeenkomstig het op grond van artikel 1, enig lid, 3° van de wet van 27 maart 1986
tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning uitgevaardigd koninklijk
besluit nr. 464 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten
der zelfstandigen, zoals bekrachtigd bij wet van 15 december 1986, zijn de zelfstandigen
voor de jaren 1987 en 1988 jaarlijks een consolideringsbijdrage verschuldigd ten belope
van een procentueel aandeel op hun bedrijfsinkomsten van 1983 (artikel 2, §1 van het koninklijk besluit nr. 464).
Artikel 11, §1, eerste lid van hetzelfde koninklijk besluit nr. 464 bepaalt dat de rechtsvorderingen tot invordering van de ingevolge dit besluit verschuldigde bijdragen verjaren
door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op het
jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn.
Aldus zou de rechtsvordering tot invordering van de bijdrage voor 1987 verjaren op 1
januari 1995.
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Overeenkomstig het tweede lid van dezelfde bepaling wordt de verjaring gestuit 1° op
de wijze bepaald bij de artikelen 2244 en 2250 van het Burgerlijk Wetboek, 2° door een
aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij de door de betrokkene verschuldigde
bijdragen worden gevraagd.
Onder "Rijksinstituut" moet overeenkomstig artikel 1, enig lid, 4° van hetzelfde koninklijk besluit nr. 464 worden verstaan, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen
der zelfstandigen.
Aldus wordt vereist, doch is het tevens voldoende, om de stuiting van de verjaring te
bewerkstelligen, dat het genoemde Rijksinstituut binnen de aldus bepaalde termijn een
aangetekend schrijven richt aan de onderworpen zelfstandige waarbij de betaling van de
verschuldigde bijdrage wordt gevorderd.
De wetgever legde aldus voor de geldigheid van de stuitingsdaad, benevens het tijdsaspekt, drie voorwaarden op: (1) er dient een aangetekend schrijven te worden verstuurd;
(2) dit schrijven moet uitgaan van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen; (3) dit schrijven moet de betaling van de verschuldigde bijdragen opvorderen.
Overeenkomstig artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, genomen in uitvoering van de wet van 26 december 1956
op de postdienst, zijn aangetekende poststukken, de poststukken die tegen ontvangstbewijs ter post worden bezorgd, door deze laatste tegen aftekening worden besteld en voor
dewelke er geen waarde werd aangegeven.
De regelmatigheid van een aangetekende zending is dienvolgens niet onderhevig aan
enige ondertekening van het aangetekend te bezorgen stuk.
Te dezen werd niet betwist (1) dat op 8 oktober 1993 en 2 oktober 1998 aan verweerder
een aangetekend schrijven werd gericht en (2) dat deze akten de berekening, vaststelling
en uitnodiging tot betaling van de consolideringsbijdragen voor 1987 en 1988 inhielden.
Het arbeidshof kon niet wettig deze akten als stuitingsdaden van de verjaring in de zin
van artikel 11, §1, tweede lid, 2° van het genoemde koninklijk besluit nr. 464 weren op
grond van de vaststellingen (1) dat het zonder belang was dat werd aangetoond dat het
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen de afzender was van de documenten en (2) dat deze documenten nergens een vorm of spoor van ondertekening vertoonden, daar waar dit een essentieel bestanddeel vormt, vereist voor de geldigheid van
iedere akte.
De identiteit van de afzender van de bedoelde akten is wel degelijk van belang nu vereist wordt dat de tot stuiting van de verjaringstermijn aanleiding gevende akten uitgaan
van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
De ondertekening van de akten waarbij de (berekening wordt gemaakt en de) betaling
van de verschuldigde bijdragen wordt gevorderd, vormt geen voorwaarde voor de geldigheid van de stuiting van de verjaringstermijn tot opvordering van deze bijdragen. Het arbeidshof voegt derhalve een voorwaarde toe aan de voorliggende wettekst.
Hoogstens kan de ondertekening van de akte belang vertonen in het licht van een eventuele betwisting nopens de identiteit van de persoon of de instelling die de akte (aangetekend) heeft verstuurd.
De ondertekening van de akte is derhalve niet vereist opdat zou kunnen gewaagd worden van een stuitingsdaad in de zin van artikel 11, §1 van het genoemde koninklijk besluit
nr. 464.
Het arbeidshof, dat oordeelt dat geen geldige stuitingsdaad voorhanden was en de bij
dagvaarding van 30 mei 2000 ingeleide vordering tot betaling van de consolideringsbijdrage voor 1987 verjaard verklaart, miskent dienvolgens:
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- artikel 1, enig lid, 3° van de wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning;
- artikel 1, enig lid, inzonderheid 4°, artikel 2, §1, en artikel 11, §1, tweede lid, 2° van
het koninklijk besluit nr. 464 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de
inkomsten der zelfstandigen (bekrachtigd bij wet van 15 december 1986);
- artikel 43 van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdend reglementering van
de postdienst, genomen in uitvoering van de wet van 26 december 1956 op de postdienst.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1, 1°, c) en artikel 2, §1 van de wet van 12
november 1987, houdende bepalingen inzake de solidariteits-, matigings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen, de invorderingen van de bijdragen, verschuldigd op grond van het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984
houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel
evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen, verjaren na verloop van
vijf jaar, te rekenen vanaf de eerste januari van het derde jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn; dat deze verjaring gestuit wordt "met een aangetekende
brief waarbij het organisme, dat belast is met de inning, de door de betrokkene
verschuldigde bijdragen opvordert";
Overwegende dat, krachtens artikel 11, §1 van het koninklijk besluit nr. 464
van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging
van de inkomsten der zelfstandigen, de rechtsvorderingen tot invordering van de
ingevolge dit besluit verschuldigde bijdragen verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf 1 januari van het derde jaar dat volgt op het jaar waarvoor
de bijdragen verschuldigd zijn; dat deze verjaring gestuit wordt door "een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij de door de betrokkene verschuldigde bijdragen worden gevraagd";
Overwegende dat, opdat het in de voormelde wettelijke bepalingen bedoelde
aangetekend schrijven of aangetekende brief als stuiting van de verjaring in aanmerking kan worden genomen, deze namens het organisme of instituut dient ondertekend te zijn door een hiertoe bevoegde persoon, ongeacht het feit dat blijkt
dat het organisme of het instituut de afzender is;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser "op 8 oktober 1993 en 2 oktober
1998 gedactylografeerde, niet ondertekende (...) documenten met als titel 'Herinnering'" verzond met als tekst "Laatste verwittiging voor de aanvang van de gerechtelijke invordering- Consolideringsbijdrage 1987 en 1988 - Definitieve afrekening, berekening in bijlage te betalen bedrag, overschrijvingsforumulier";
Dat het arrest oordeelt dat "deze gedactylografeerde documenten (...) nergens
een vorm of spoor van ondertekening (vertonen)" en (...) bij gebrek aan dit essentieel bestanddeel (...) ( niet kunnen) beschouwd worden als een aangetekende
brief, zoals bedoeld in artikel 11, §1 van het (...) koninklijk besluit nr. 464 van 25
september 1986", dienvolgens niet als een geldige stuitingsdaad in aanmerking
komen, zodat de slechts bij dagvaarding van 30 mei 2000 ingestelde rechtsvordering verjaard is;
Dat het arrest aldus zijn beslissing zonder schending van de aangewezen wet-
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telijke bepalingen naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 447
3° KAMER - 22 september 2003

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN - LOON OVEREENKOMST NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIET-CONCURRENTIEVERGOEDING - AARD GEVOLG.
2º LOON — ALLERLEI - OVEREENKOMST NA EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - NIETCONCURRENTIEVERGOEDING - AARD - GEVOLG.
1º en 2° Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben
opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een nietconcurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere werknemer, als
tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te
doen, een vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het
geen verdoken vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet
toegekend wordt ingevolge de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst of de
beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst; bij ontstentenis van
uitbreiding van het begrip loon in dit verband, is deze vergoeding dienvolgens geen loon
in de zin van de Loonbeschermingswet, noch voor de Sociale Zekerheid. (Art. 2
Loonbeschermingswet; art. 14, §§1 en 2 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 27 juni
1967)
(R.S.Z. T. THOMAS COOK BELGIUM N.V.)

ARREST

(A.R. S.03.0028.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 oktober 2002 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, inzonderheid het eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
- artikel 14, §2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23, tweede lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor werknemers.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het beroepen vonnis van de arbeidsrechtbank dat oordeelde dat de vergoeding van 1.300.000
BEF (32.226,16 euro) betaald in het kader van de niet-concurrentieovereenkomst, gesloten na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, geen loon is waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en veroordeelt eiser dienvolgens tot terugbetaling van
768.899 BEF (19.060,51 euro) ten titel van onverschuldigd betaalde bijdragen en intresten, zulks op de volgende gronden:
"Artikel 14, §1 van de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders en artikel 23, lid 1 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers bepaalt dat de bijdragen voor sociale
zekerheid worden berekend op grond van het loon van de werknemer;
Artikel 14, §2 van dezelfde wet en artikel 23, lid 2 van de voormelde wet van 29 juni
1981 bepaalt verder dat het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en dat de Koning het aldus
bepaalde begrip kan verruimen of beperken bij een in ministerraad overlegd besluit;
Artikel 2 van de wet van 12 april 1965 bepaalt dat onder loon wordt verstaan: de in
geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste van de werkgever;
Hieronder dienen te worden begrepen de in geld waardeerbare voordelen die verband
houden met de uitvoering, de beëindiging of de schorsing van de dienstbetrekking (W.
VAN EECKHOUTTE, “Het begrip loon in de bijdrageregeling van het sociaal zekerheidsstelsel
voor werknemers” in J. VAN STEENBERGEN en Y. JORDENS, Het Loonbegrip, Die Keure 1995,
23);
In de niet-concurrentieovereenkomst van 18 oktober 1995 komen partijen overeen dat x
een niet-concurrentie vergoeding van 1.300.000 BEF (32.226,16 euro) bruto ontvangt in
ruil voor het opnemen van de verplichting binnen een periode van 12 maanden die volgen
op het einde van de arbeidsovereenkomst, zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks uitoefenen van een activiteit binnen de reissector in haar breedste zin, meer
specifiek de activiteiten van een reisorganisator, reisbemiddelaar en/of alle aanverwante
activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit over het ganse
territorium van België en dat Xer zich toe verbindt deze vergoeding fiscaal als divers inkomen aan te geven;
De aard van de functie van X en het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen, zodat ook geen concurrentiebeding voorhanden was, noopte (verweerster) tot het afsluiten van de niet-concurrentieovereenkomst op 18 mei 1995, na het
beëindigen van de arbeidsovereenkomst op 4 mei 1995;
Een dergelijke overeenkomst hoeft niet te voldoen aan de voorwaarden van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 nu er geen relatie werkgever-werknemer meer is en
dus geen toepassing meer van voormelde wet. De niet-concurrentieovereenkomst is dan
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ook slechts zeer oppervlakkig vergelijkbaar met het concurrentiebeding, zoals voorzien in
de artikelen 65 en 104 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. De vergoeding
die aldus voor een niet-concurrentie wordt overeengekomen kan enkel worden beschouwd
als afstand van een persoonlijk recht, met name de vrijheid van arbeid, zoals voorzien in
het decreet d'Allarde (J. TRUYTS en T. BAART, “Het niet-concurrentiebeding”, Orientatie
1997.05,119);
De motivatie op grond waarvan de niet-concurrentieovereenkomst werd afgesloten is
terzake niet dienend;
Ten onrechte verwijst (eiser) naar de fiscale catalogering van de niet-concurrentievergoeding en naar het arrest van het Hof van Cassatie van 3 november 1997 (Soc. Kr. 1998,
381) waarin wordt geoordeeld dat de forfaitaire compensatoire vergoeding die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is, omdat hij niet binnen 15 dagen na de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding had
afgezien (artikel 65, §2, lid 5, 4° van de Arbeidsovereenkomstenwet op de bedienden) te
beschouwen (is) als een beroepsinkomen in de zin van artikel 31, tweede lid, 3° van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) waarop bedrijfsvoorheffing verschuldigd
is;
In casu heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de aard van de vergoeding
verschuldigd ingevolge de uitvoering van een voorwaarde die uitdrukkelijk in de aanvullende overeenkomst in de loop van de tewerkstelling werd opgenomen en niet over de
aard van de vergoeding betaald in uitvoering van een niet-concurrentiebeding, gesloten na
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
Tenslotte merkt het (arbeidshof) op dat de ervaring en kennis opgebouwd ter gelegenheid van of naar aanleiding van de arbeid in dienstverband altijd bestaat, maar dit betekent
nog niet dat de vergoeding betaald op grond van de niet-concurrentieovereenkomst, afgesloten na de beëindigde arbeidsovereenkomst, toegekend wordt ingevolge de dienst-betrekking, temeer er in casu niet wordt bewezen dat de niet-concurrentie-overeenkomst
werd afgesloten om de uitbetaling van een opzeggings-vergoeding te omzeilen, gezien aan
X een opzeggingsvergoeding werd toegekend overeenstemmend met een opzeggingstermijn van 10 maanden;
De vergoeding ten bedrage van 1.300.000 BEF (32.226,16 euro) is geen loon en derhalve niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen".
Grieven
Overeenkomstig artikel 14, §2 van de R.S.Z.-wet en 23, §2 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid worden de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer, zoals omschreven in artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965.
Luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965 wordt onder loon verstaan, het loon in
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
Een aan de werknemer toegekend voordeel maakt deel uit van het loon, omschreven in
artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de werknemer, onder de overeengekomen
voorwaarden, aanspraak kan maken lastens zijn werkgever op de toekenning van dat
voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.
Ook de in geld waardeerbare voordelen die verband houden met de beëindiging van de
dienstbetrekking zijn loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965, zoals het
arbeidshof terecht aangeeft.
Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst met zijn werknemer beëindigt en een
overeenkomst afsluit waarbij de gewezen werknemer een vergoeding wordt toegekend om
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in de toekomst af te zien van de aanwending van zijn kennis, ervaring en bekendheid die
hij in de loop van zijn tewerkstelling heeft verworven, dan wordt deze vergoeding toegekend naar aanleiding van en om reden van de beëindiging van de dienstbetrekking en is
zij loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.
Deze vergoeding die de werknemer ontvangt als tegenprestatie voor zijn verbintenis om
zijn gewezen werkgever geen concurrentie aan te doen, vindt zijn oorzaak immers ontegensprekelijk in de arbeidsovereenkomst zelf die voorheen tussen beiden heeft bestaan en
zonder welke de niet-concurentie-overeenkomst nooit zou zijn afgesloten.
Het feit dat de niet-concurrentieovereenkomst de afstand tot voorwerp heeft van de
kennis of ervaring die de werknemer verworven heeft in het kader van die arbeidsovereenkomst, maakt dat deze niet-concurrentieovereenkomst niet los kan worden gezien van
de vroegere dienstbetrekking, ongeacht het tijdstip waarop de werknemer zich jegens zijn
gewezen werkgever tot niet-concurrentie verbindt.
In casu verwijst de niet-concurrentieovereenkomst expliciet naar de ervaring en kennis
opgedaan door X gedurende de periode van tewerkstelling bij zijn werkgever ("Gelet echter op de hoge expertise en vakkundigheid die X ten toon heeft gespreid bij de NV All
Air, en op het feit dat hij gedurende de periode van tewerkstelling voor de N.V. All Air,
een uitgebreide know-how heeft verworven en kennis heeft genomen van financiële, automatiserings- en andere vertrouwelijke ondernemingsgegevens ...").
Het betreden arrest stelt tevens vast dat de aard van de functie van X t verweerster ertoe
noopte om een niet-concurrentieovereenkomst af te sluiten.
Hieruit blijkt dat de vergoeding die hem toekomt in ruil voor de afstand van zijn vrijheid om activiteiten uit te oefenen binnen de reissector, innig verbonden is met zijn vroegere dienstbetrekking en hierop kan worden gestoeld.
Ook de korte tijdspanne tussen het beëindigen van de dienstbetrekking (4 oktober 1995)
en het afsluiten van de niet-concurrentieovereenkomst (18 oktober 1995) bevestigt in casu
dit onderling verband.
Het is niet onverenigbaar met de definitie van loon in artikel 2 van de Loonbeschermingswet om te beslissen dat een niet-concurrentievergoeding, toegekend aan een werknemer in uitvoering van een niet-concurrentieovereenkomst afgesloten na het beëindigen
van de dienstbetrekking, loon is waarop socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd, ook
al is het recht op deze vergoeding eerst pas na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
ontstaan.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de vergoeding die voor de niet-concurrentie wordt overeengekomen, in casu ten bedrage van
32.226,16 euro (1.300.000 BEF) enkel kan worden beschouwd als de afstand van een persoonlijk recht en niet als loon dat wordt toegekend ingevolge de dienstbetrekking (schending van de artikelen 2 van de wet van 12 april 1965, 14, §2 van de wet van 27 juni 1969
en 23, tweede lid van de wet van 29 juni 1981).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 14, §1 van de RSZ-wet van 27 juni 1967,
de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis van het loon
van de werknemer;
Dat, krachtens artikel 14, §2 van de voormelde wet, het loonbegrip omschreven wordt met verwijzing naar het gelijknamig begrip van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, met dien verstande dat het in de laatstgenoemde wet bepaalde
begrip bij koninklijk besluit kan worden verruimd of beperkt;
Overwegende dat, krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet, het loon
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in geld en de in geld waardeerbare voordelen, waarop de werknemer ingevolge
zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever, loon zijn;
Dat de in het voormelde artikel 2 bedoelde voordelen niet alleen betrekking
hebben op de voordelen die voortvloeien uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, maar ook op die met betrekking tot de beëindiging of de schorsing
van de dienstbetrekking;
Overwegende dat, wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet-concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere
werknemer, als tegenprestatie voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen
concurrentie aan te doen, een vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend wordt ingevolge de vroeger bestaande
arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar ingevolge de latere overeenkomst; dat deze vergoeding, bij ontstentenis van uitbreiding van het begrip loon
in dit verband, dienvolgens geen loon is in de zin van de Loonbeschermingswet,
noch voor de Sociale Zekerheid;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "de ervaring en kennis opgebouwd ter
gelegenheid van of naar aanleiding van de arbeid in dienstverband altijd bestaat,
maar dit nog niet betekent dat de vergoeding, betaald op grond van een niet-concurrentieovereenkomst, afgesloten na de beëindigde arbeidsovereenkomst, toegekend wordt ingevolge de dienstbetrekking, temeer er in casu niet wordt bewezen
dat de niet-concurrentieovereenkomst werd afgesloten om de uitbetaling van een
opzeggingsvergoeding te omzeilen";
Dat het arrest op grond hiervan, zonder schending van de aangewezen wetsbepalingen, oordeelt dat geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de in
het kader van de niet-concurrentieovereenkomst uitbetaalde vergoeding ten bedrage van 1.300.000 BEF en eiser veroordeelt tot terugbetaling aan de rechtsvoorgangster van verweerster van het onverschuldigd betaald bedrag van
768.899 BEF;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.
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Nr. 448
2° KAMER - 23 september 2003

VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - VERBETERING - VERSCHRIJVING OF
MISREKENING - NIET BESTREDEN VONNIS - HOGER BEROEP TEGEN EEN ANDER VONNIS IN DEZELFDE
ZAAK - APPÈLRECHTER - RECHTSMACHT.
Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat een verschrijving of
misrekening inhoudt, bezit de appèlrechter, bij wie een hoger beroep tegen een ander
vonnis in dezelfde zaak aanhangig is gemaakt, geen rechtsmacht om in het niet
bestreden vonnis verschrijvingen of misrekeningen te verbeteren. (Artt. 794, 798 en 799
Ger.W.)
(V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0373.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 24 juni 1999, 21 december 2000 en 6 februari 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen,
correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie zes middelen voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat, krachtens artikel 794 Gerechtelijk Wetboek, de rechter de
verschrijvingen of misrekeningen die in een door hem gewezen beslissing voorkomen, kan verbeteren;
Dat, volgens de bepalingen van de artikelen 798 en 799 van hetzelfde wetboek, in geval van hoger beroep, de appèlrechter de verbetering of uitlegging uitspreekt;
Dat wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat een verschrijving of misrekening inhoudt, de appèlrechter bij wie een hoger beroep tegen een
ander vonnis in dezelfde zaak is aanhangig gemaakt, geen rechtsmacht bezit om
in het niet bestreden vonnis verschrijvingen of misrekeningen te verbeteren;
Overwegende dat de appèlrechters niet vaststellen dat hoger beroep is ingesteld tegen het vonnis van 4 februari 1991 van de Correctionele Rechtbank te
Turnhout; dat zij het hoger beroep dat is ingesteld op 24 januari 1997 tegen het
vonnis van 18 december 1995 van dezelfde rechtbank wegens laattijdigheid niet
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ontvankelijk verklaren;
Dat zij aldus door geen ontvankelijk rechtsmiddel van beide vonnissen kennis
konden nemen;
Dat zij door niettemin verschrijvingen of misrekeningen in beide vonnissen te
verbeteren, de in het middel aangewezen artikelen schenden;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest van 24 juni 1999 in zoverre het verbeteringen
aanbrengt in de vonnissen van 4 februari 1991 en 18 december 1995 van de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in vijf zesden van de kosten en de verweerders in de overige kosten;
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.
23 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 449
2° KAMER - 23 september 2003

1º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- ARREST - VASTSTELLING VAN DE LIJST VAN DE GEZWORENEN - AARD - TOEZICHT.
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF - VASTSTELLING VAN DE LIJST
VAN DE GEZWORENEN - AARD - TOEZICHT.
3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING GETUIGEN - AANWEZIGHEID IN DE ZITTINGSZAAL - VERBOD - AARD.
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL.
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BESCHULDIGDE - AKTE VAN
VERDEDIGING - VOORLEZING - OVERHANDIGING.
1º Het arrest dat beslist over de vaststelling van de lijst van de gezworenen betreft louter
administratieve handelingen waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft
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en die niet aan zijn toezicht zijn onderworpen1. (Artt. 124, 243 en 248 Ger.W.)
2º Is niet ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest dat beslist over de vaststelling
van de lijst van de gezworenen, vermits dit louter administratieve handelingen betreft
waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft en die niet aan zijn toezicht
zijn onderworpen. (Artt. 124, 243 en 248 Ger.W.)
3º Het voorschrift van artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering waaruit volgt dat de
voorzitter van het hof van assisen geen getuigen in de zittingszaal aanwezig mag laten
tijdens de debatten voorafgaand aan hun getuigenis is geen substantiële vormvereiste en
is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven2. (Art. 316 Sv.)
4º Is nieuw, en mitsdien niet ontvankelijk, het middel geput uit de schending van artikel 316
van het Wetboek van Strafvordering, wanneer de beschuldigde zich over de grond van
de zaak heeft verdedigd zonder zich te beroepen op de niet naleving van dit voorschrift
dat geen substantiële vormvereiste uitmaakt en niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven. (Art. 316 Sv.)
5º Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de beschuldigde uitdrukkelijk moet worden
gevraagd of hij een akte van verdediging wenst voor te lezen of te overhandigen aan de
gezworenen. (Art. 313 Sv.)
(S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0627.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 21 maart 2003 en 28
maart 2003 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie West-Vlaanderen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne 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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep gericht tegen het arrest van 21
maart 2003
Overwegende dat het arrest beslist over de vaststelling van de lijst van de gezworenen en aldus louter administratieve handelingen betreft waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft en die niet aan zijn toezicht zijn onderworpen;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1 Cass., 22 maart 1995, A.R. P.95.0064.N, nr. 162.
2 Cass., 26 juni 2001, A.R. P.01.0561.N, nr. 398.
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Overwegende dat dit middel, gelet op de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het arrest van 21 maart 2003 geen verder antwoord behoeft;
Dat het middel, in zoverre het gericht is tegen het arrest van 28 maart 2003,
volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onwettigheid van het arrest van
21 maart 2003;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de vormvereiste, voorgeschreven door artikel 316 Wetboek
van Strafvordering, noch substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven is;
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat eiser die zich over de grond van de zaak heeft verdedigd
zonder zich op de schending van dit artikel te beroepen, dit niet voor het eerst
voor het Hof kan aanvoeren;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser het hof van assisen erom heeft verzocht een akte van verdediging
voor te lezen of te overhandigen aan de gezworenen;
Dat geen wetsbepaling voorschrijft dat hem dit uitdrukkelijk moet worden gevraagd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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 eiser in de kosten.
23 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. P. Arnou, Brugge.

Nr. 450
2° KAMER - 23 september 2003

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - WIJZIGING VAN
DE BEVOEGDHEIDSREGELS - HANGENDE PROCEDURES - TOEPASSELIJKHEID.
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2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEIDSREGELS - HANGENDE PROCEDURES - TOEPASSELIJKHEID GEVOLG.
3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — AARD VAN HET MISDRIJF - WIJZIGING - HANGENDE
PROCEDURES - TOEPASSELIJKHEID - GEVOLG.
1º Behoudens andersluidende bepalingen is een wijziging van de bevoegdheidsregels in
strafzaken van toepassing op hangende procedures waarin over de zaak zelf nog geen
beslissing is gewezen waarbij de bevoegdheid werd vastgesteld1.
2º Wanneer feiten ten tijde van de beschikking van de raadkamer strafbaar waren met
opsluiting en zonder aanneming van verzachtende omstandigheden werden verwezen
naar de correctionele rechtbank, blijft de correctionele rechtbank bevoegd om kennis te
nemen van de zaak wanneer inmiddels, vooraleer over de zaak zelf een beslissing is
gewezen waarbij de bevoegdheid is vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de feiten
enkel nog kunnen gestraft worden met correctionele straffen2.
3º Is niet naar recht verantwoord en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied, het
arrest waarin het hof van beroep zich onbevoegd verklaart op grond dat ten tijde van de
verwijzing de feiten niet gecorrectionaliseerde misdaden betroffen zodat de correctionele
rechtbank onbevoegd was, terwijl inmiddels, vooraleer over de zaak zelf een beslissing
was gewezen waarbij de bevoegdheid werd vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de
feiten enkel nog konden gestraft worden met correctionele straffen. (Art. 525 Sv.)
(Procureur-Generaal te Gent T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.1165.N)

I. Aanleiding tot het verzoek
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied gebeurt ingevolge
1. de beschikking, op 26 januari 1996 gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde;
2. het arrest, op 5 juni 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
Verzoeker licht in een verzoekschrift het verzoek toe. Dat verzoekschrift is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat M. H. bij vonnis op 16 april 2002 gewezen door de Correcti1 Cass., 16 okt. 1985, A.C. 1985-86, nr. 100.
2 In casu werden de beklaagden vervolgd wegens inbreuk op artikel 489, eerste lid Sw. (bedrieglijke
bankbreuk), misdrijf dat op het ogenblik van de verwijzingsbeschikking strafbaar was met een
criminele straf. In de loop van het geding en meer bepaald per 1 januari 1998, dag van de
inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van de faillissementswet, kon dit
misdrijf alleen nog gestraft worden met correctionele straffen.
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onele Rechtbank te Dendermonde, werd vrijgesproken voor alle haar telastegelegde feiten en de rechtbank zich onbevoegd verklaarde om te oordelen over de
vordering van de burgerlijke partij tegen haar;
Dat tegen dit vonnis wat M. H. betreft geen rechtsmiddel werd aangewend;
Dat het hof van beroep bijgevolg geen rechtsmacht heeft om te oordelen over
de strafvordering en de burgerlijke vordering, gericht tegen M. H.;
Dat het verzoek in zoverre niet gegrond is;
Overwegende dat, voor het overige, tegen de vermelde beschikking van de
raadkamer van 26 januari 1996 vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het
vermelde arrest van 5 juni 2003 in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat de tegenstrijdigheid tussen de beide beslissingen een geschil
van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang verhindert;
Overwegende dat de feiten A.1 en A.2 zoals omschreven in de dagvaarding,
ten tijde van de verwijzing door de raadkamer strafbaar waren met opsluiting;
dat zij bij beschikking van de raadkamer van 26 januari 1996 zonder aanneming
van verzachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank werden verwezen; dat die feiten evenwel vanaf 1 januari 1998, dag van de inwerkingtreding
van de wet van 8 augustus 1997 tot wijziging van de faillissementswet, nog enkel konden worden gestraft met correctionele straffen;
Overwegende dat, behoudens andersluidende bepalingen, een wijziging van de
bevoegdheidsregels in strafzaken van toepassing is op de hangende procedures
waarin over de zaak zelf nog geen beslissing is gewezen waarbij de bevoegdheid
is vastgesteld;
Dat bijgevolg de correctionele rechtbank te dezen op 16 april 2002 bevoegd
was om van de zaak kennis te nemen;
Dat het arrest, waarin het hof van beroep zich niet bevoegd verklaart op de
grond dat ten tijde van de verwijzing de telastleggingen A.1 en A.2 niet gecorrectionaliseerde misdaden betroffen zodat de correctionele rechtbank onbevoegd
was, niet naar recht is verantwoord;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Verwerpt het verzoek in zoverre het gericht is tegen derde beklaagde M. H.;
Vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 5 juni 2003;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, anders
samengesteld.
23 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman,
advocaat-generaal.
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Nr. 451
2° KAMER - 24 september 2003

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTERNATIONAAL
HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
HET BELGISCH GERECHT - VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT
- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID
- VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - AANHANGIG RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
4º NATIONALITEIT - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE
SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - AANHANGIG RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
1º, 2°, 3° en 4° Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn
verslag alsook, op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van
Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis
en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum
van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die
wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het
ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader
in België zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet;
een feitelijke vereniging is geen Belgische klager1. (Art. 29, §§1 en 3 Programmawet 5
aug. 2003; artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.; artt. 136bis tot 136octies Sw.)
(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1216.F)

I. Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
Op 25 augustus 2003 is op de griffie van het Hof de vordering neergelegd, gesteld als volgt:
"De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op de zaak waarvoor een onderzoek is ingesteld onder het nummer
29/03, die bij onderzoeksrechter Vandermeersch te Brussel aanhangig is en be1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas. 2003, I, nr. 451.
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trekking heeft op feiten die bedoeld zijn onder titel Ibis, boek II van het Strafwetboek;
Gelet op het verslag met nummer FD 30.98.88/03 van 18 augustus 2003 van
de federale procureur, waarin deze wijst op de non-conformiteit van de zaak met
de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Gelet op artikel 29, §1, en 3 van de wet van 5 augustus 2003 betreffende de
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht;
Vordert dat het het Hof behage, na de federale procureur alsook, op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord,
op grond van de criteria bedoeld 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht (binnen de dertig dagen)
uit te spreken.
Brussel, 25 augustus 2003.
Voor de procureur-generaal,
advocaat-generaal
(o) Jean Spreutels".
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft een conclusie neergelegd op 29 augustus 2003.
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Federaal magistraat Philippe Meire is gehoord.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat voor de zaak, waarvan sprake is in de hiervoor weergegeven
vordering, een onderzoek liep op 7 augustus 2003, datum van inwerkingtreding
van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht;
Overwegende dat ze betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het
grondgebied en die bedoeld worden in titel Ibis van boek II van het Strafwetboek;
Overwegende dat de zaak door de federale procureur binnen dertig dagen na 7
augustus 2003 is overgemaakt aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en dat de federale procureur, binnen dezelfde termijn, zijn verslag over de
overgemaakte zaak heeft overgezonden, waarin hij erop wijst dat deze niet voldoet aan de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis van de
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de procureur-generaal bij het Hof de onttrekking van de zaak
aan het Belgisch gerecht heeft gevorderd binnen vijftien dagen na de overzending van de zaak;
Overwegende dat er, enerzijds, geen Belgische klager was op het ogenblik dat
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de strafvordering oorspronkelijk is ingesteld op 31 mei 2001; dat die rechtsvordering immers is ingesteld ten gevolge van de burgerlijkepartijstelling die dezelfde dag is gedaan in naam van twee buitenlandse natuurlijke personen en van een
feitelijke vereniging, die dus geen rechtspersoonlijkheid en nationaliteit heeft,
genoemd "Association des victimes du bombardement de l'abri d'Al Amerya",
wegens schending van artikel 1, §3, 10° en 11° van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, "schending waardoor [die burgerlijke partijen voorhouden te zijn benadeeld] en waarvan [zij] de vergoeding [vorderen]"; dat, anderzijds, geen enkele
vermoedelijke dader op 7 augustus 2003 zijn hoofdverblijfplaats in België had;
Overwegende dat er op basis van de voormelde criteria, bedoeld in de voormelde artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis, grond bestaat om, met toepassing
van artikel 29, §3 van de voormelde wet van 5 augustus 2003, deze zaak aan het
Belgisch gerecht te onttrekken;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Onttrekt de zaak die onder het nummer 29/03 is onderzocht door onderzoeksrechter Damien Vandermeersch te Brussel, aan het Belgisch gerecht.
24 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 452
2° KAMER - 24 september 2003

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTERNATIONAAL
HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
HET BELGISCH GERECHT - VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
2º MISDRIJF — GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - INTERNATIONAAL HUMANITAIR
RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT
- ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT - HOF VAN CASSATIE - BEVOEGDHEID
- VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - AANHANGIG RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT HOF VAN CASSATIE - VOORWAARDEN - BELGISCHE KLAGER - FEITELIJKE VERENIGING.
4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTERNATIONAAL
HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND AANHANGIG RECHTSGEDING WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
HET BELGISCH GERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID.
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5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT ERNSTIGE SCHENDINGEN - MISDRIJVEN GEPLEEGD IN HET BUITENLAND - AANHANGIG RECHTSGEDING
WAARVOOR EEN ONDERZOEK LOOPT - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET BELGISCH GERECHT BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID.
1º, 2° en 3° Op vordering van de procureur-generaal, na de federale procureur in zijn
verslag alsook, op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van
Cassatie, dat uitspraak doet op grond van de criteria bedoeld in de artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis
en 12bis Sv., het aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum
van inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die
wet in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het
ogenblik van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader
in België zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet;
een feitelijke vereniging is geen Belgische klager1. (Art. 29, §§1 en 3 Programmawet 5
aug. 2003; artt. 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.; artt. 136bis tot 136octies Sw.)
4º en 5° Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen met toepassing van art. 29, §3 Wet
5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, is
niet bevoegd om uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van burgerlijkepartijstellingen. (Art. 29, §3 Programmawet 5 aug. 2003)
(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.1217.F)

I. Vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
Op 25 augustus 2003 is er op de griffie van het Hof de vordering overgelegd,
gesteld als volgt:
"De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op de zaak waarvoor een onderzoek is ingesteld onder het nummer
48/01, die bij onderzoeksrechter Collignon te Brussel aanhangig is en betrekking
heeft op feiten die bedoeld worden in titel Ibis van boek II van het Strafwetboek;
Gelet op het verslag met nummer FD 35.98.212/03 van 18 augustus 2003 van
de federale procureur, waarin deze wijst op de non-conformiteit van de zaak met
de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Gelet op artikel 29, §1, en 3 van de wet van 5 augustus 2003 betreffende de
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht;
Vordert dat het het Hof behage, na de federale procureur alsook, op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord,
op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis van
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht uit te spreken.
Brussel, 25 augustus 2003.
1 Zie Cass., 24 sept. 2003, A.R. P.03.1216.F, nr. 951, met concl. O.M. in Bull. en Pas., 2003, I, nr.
451.
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Voor de procureur-generaal,
advocaat-generaal
(o) Raymond Loop"
II. Rechtspleging voor het Hof
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 29 augustus 2003 een conclusie
neergelegd.
Geschriften, "conclusies" genaamd, zijn op 8 september 2003 op de griffie van
het Hof neergelegd voor Abdelrhani Belhaloumi, Mariam Abboud, Mohamed
Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam Abou Harb en de vereniging zonder
winstgeving "Comité contre le Terrorisme et l'Impunité" en, op 9 september
2003, voor Samiha Abbas Hijazi, Abd el Nasser Alameh, Ouadha Hassan el-Sabeq, Mahmoud Younes, Fadi Ali El Doukhi, Amina Hasan Mohsen, Sana
Mahmoud Sersaoui, Nadima Youssef Said Naser, Mouna Ali Hussein, Chaker
Abd-el-Ghani Tatat, Akram Ahmad Hussein, Bahija Zrein, Muhammad Ibrahim
Faqih, Mohammed Chawkat Abou Roudeina, Fady Abdel Qader El Sakka, Adnan Ali al-Mekdad, Amale Hussein, Noufa Ahmad el-Khatib, Najib Abd-el-Rahman Al-Khatib, Ali Salim Fayad, Ahmad Ali el-Khatib, Nazek Abdel-Rahman
al-Jammal en Khalil Hammo.
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Federaal magistraat Philippe Meire is gehoord.
Advocaat-generaal Raymond Loop is in zijn conclusie gehoord.
III. Beslissing van het Hof
A. Wat de vordering tot voeging betreft:
Overwegende dat de vordering van Abdelrhani Belhaloumi, Mariam Abboud,
Mohamed Ali Ikhlass, Fatima Said Ghazzaoui, Mariam Abou Harb en de vereniging zonder winstgeving "Comité contre le Terrorisme et l'Impunité" om de dossiers met de nummers P.03.1217.F en P.03.1218.F van de algemene rol van het
Hof, te voegen, erop neerkomt de voeging te vorderen van twee gerechtelijke onderzoeken, waartoe het Hof niet bevoegd is;
B. Wat de vordering tot onttrekking betreft:
Overwegende dat voor de zaak, waarvan sprake is in de hiervoor weergegeven
vordering, een onderzoek liep op 7 augustus 2003, datum van inwerkingtreding
van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht;
Overwegende dat ze betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het
grondgebied van het Koninkrijk en die bedoeld worden in titel Ibis van boek II
van het Strafwetboek;
Overwegende dat de zaak door de federale procureur binnen dertig dagen na 7
augustus 2003 is overgemaakt aan de procureur-generaal bij het Hof en dat de federale procureur binnen dezelfde termijn zijn verslag over de overgemaakte zaak
heeft overgezonden, waarin hij erop wijst dat deze niet voldoet aan de criteria
bedoeld aan de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis van de voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering;
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Overwegende dat de procureur-generaal bij het Hof de onttrekking van de zaak
aan het Belgisch gerecht heeft gevorderd binnen vijftien dagen na de overzending van de zaak;
Overwegende dat het Hof, dat uitspraak moet doen met toepassing van artikel
29, §3 van de voormelde wet van 5 augustus 2003, niet bevoegd is om uitspraak
te doen over de ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstellingen;
Overwegende dat er, enerzijds, geen Belgische klager was op het ogenblik dat
de strafvordering oorspronkelijk is ingesteld op 31 mei 2001; dat die rechtsvordering immers is ingesteld ten gevolge van de burgerlijkepartijstelling die dezelfde dag is gedaan "voor het 'Comité contre le Terrorisme et l'Impunité'", toen een
feitelijke vereniging, "wegens misdaad tegen de menselijkheid, misdrijf waardoor [die] burgerlijke partij voorhoudt te zijn benadeeld en waarvan zij de vergoeding vordert", en die gepaard ging van een klacht, die was ingediend "voor"
die vereniging, die op de voormelde datum geen rechtspersoonlijkheid en dus
geen nationaliteit had; dat, anderzijds, geen enkele vermoedelijke dader op 7 augustus 2003 zijn hoofdverblijfplaats in België had;
Overwegende dat er op basis van de voormelde criteria, bedoeld in de artikelen
6, 1°bis, 10, 1°bis, en 12bis, grond bestaat om, met toepassing van artikel 29, §3
van de voormelde wet van 5 augustus 2003, deze zaak aan het Belgisch gerecht
te onttrekken;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Onttrekt de zaak die onder het nummer 29/03 is onderzocht door onderzoeksrechter Patrick Collignon te Brussel, aan het Belgisch gerecht.
24 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 453
1° KAMER - 25 september 2003

VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN - VENNOOTSCHAPSVORDERING TEGEN EEN BESTUURDER - GEEN BESLISSING
VAN DE ALGEMENE VERGADERING - GEVOLG.
Wanneer in naam van de vennootschap een vennootschapsvordering tegen een
bestuurder voor de rechtbank wordt gebracht, en ook al wordt die vennootschap
vertegenwoordigd door een orgaan dat daartoe de bevoegdheid heeft, kan de bestuurder
de afwijzing van die vordering vragen indien geen beslissing van de algemene
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vergadering voorligt1. (Art. 66bis, thans art. 561 Venn.W.)
(Faillissement JACATEX N.V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.00.0293.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
25 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Houtekier en De Gryse.

Nr. 454
1° KAMER - 25 september 2003

1º AUTEURSRECHT - WET 30 JUNI 1994 - WERK VAN LETTERKUNDE OF KUNST - TEKST
IN TIJDSCHRIFT OF OP ELEKTRONISCHE DRAGER - SAMENVATTING IN EEN NIEUWE TEKST AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING - WETENSCHAPPELIJK NUT.
2º AUTEURSRECHT - WET 30 JUNI 1994 - BESCHERMDE TEKST - SAMENVATTING VERBODEN OVERNEMING - CRITERIA.
3º RECHTEN VAN DE MENS — ALGEMEEN - UNIVERSELE VERKLARING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS - GEVOLGEN - BEGRIP "WET" - ARTIKEL 608 GER.W.
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE
ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN - ARTIKEL 15 VERBREIDING VAN WETENSCHAP EN CULTUUR - ONMIDDELLIJK GEVOLG.
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING.
6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 19 - VRIJHEID VAN
MENINGSUITING - AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING.
1º De tekst weergegeven in een tijdschrift of op een elektronische drager kan de vorm zijn
waarin de maker zijn ideeën uitwerkt; valt onder de auteursrechtelijke bescherming, het
overnemen van elementen die de oorspronkelijkheid van deze tekst uitmaken, in een
tekst die als samenvatting wordt gepresenteerd; de omstandigheid dat het nut van een
wetenschappelijke publicatie van een samenvatting hierin kan bestaan dat de tekst die
wordt samengevat zo getrouw mogelijk wordt weergegeven, met overneming van de
bewoordingen en de structuur, sluit op zichzelf niet uit dat het auteursrecht kan worden
aangetast1. (Art. 1, §1 Nieuwe Auteurswet)
1 K. GEENS, M. DENEF, F. HELLEMANS, R. TAS en J. VANANROYE, "Overzicht van rechtspraak
Vennootschappen 1992-1998", T.P.R. 2000, (99) 305; B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen,
Biblo 1996, 561 nr. 983; B. VAN BRUYSTEGEM, "Over de bekrachtiging van een actio madati", noot
onder Kh. Hasselt, 8 en 27 maart 2000, T.R.V. 2000 (188) 189. Het arrest wijst nog erop dat de vraag
of, na de faillietverklaring van de vennootschap, de curator een voordien onterecht gestelde
rechtshandeling kan bekrachtigen, niet aan de orde was.
1 Zie de conclusie van het O.M..
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2º Noch de lengte van de samenvatting noch het feit dat de lezer van de samenvatting het
samengevatte origineel moet raadplegen, zijn determinerend bij de beoordeling van de
auteursrechtelijke inbreuk; van auteursrechtelijk verboden overneming is sprake als het
beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde
trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken
te weinig verschillen opdat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden
aangenomen2. (Art. 1, §1 Nieuwe Auteurswet)
3º De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het
Belgische recht ingevoerd en is geen wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie3.
4º Art. 15 van het Internationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft
geen onmiddellijke gevolgen en doet bij de justiciabelen geen individuele rechten
ontstaan die de nationale rechterlijke instanties moeten vrijwaren4. (Art. 2.1 Internationaal
Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten)
5º en 6° Het door de artikelen 10.1 E.V.R.M. en 19 I.V.B.P.R. gewaarborgde recht op
vrijheid van meningsuiting staat een bescherming van de originaliteit van de wijze waarop
een maker van een werk van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet
in de weg5. (Art. 1, §1 Nieuwe Auteurswet)
(Index N.V. T. Biblo N.V.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Bresseleers:
Inleiding
1. Onder de naam “Fiscale Databank Index” bezorgt eiseres (NV Index) fiscale en
parafiscale informatie aan de gebruiker. Via CD-rom of middels de internetsite van
eiseres, krijgt de lezer toegang tot de gegevensbank waarin o.m. samenvattingen zijn
samengebracht van relevante teksten. Zo worden in de gegevensbank samenvattingen
opgenomen van artikels uit de nieuwsbrieven ‘Fiscoloog’ en ‘Fiscoloog International’,
beide uitgegeven door verweerster (NV Biblo). Het gaat om werkelijke samenvattingen
van artikels uit de nieuwsbrieven van verweerster en dus geen zogenaamde “abstracts” die
er zich toe beperken de gedachtegang van een artikel weer te geven door middel van de
overname van enkele sleutelwoorden6.
2. Met betrekking tot deze samenvattingen leidt de uitgever-verweerster een
stakingsvordering in op grond van artikel 87 van de Auteurswet 1994. Zij houdt voor dat
de artikels zijn samengevat zonder de overeenkomstig artikel 1, §1 van de Auteurswet
1994 vereiste toestemming van de auteur en vordert daarom een verspreidingsverbod
onder verbeurte van een dwangsom.
De stakingsrechter oordeelde in eerste aanleg dat de vordering gegrond is voor één
welbepaalde samenvatting op grond van onrechtmatig gebruik van het citaatrecht. Op het
hoger beroep van verweerster willigen de appèlrechters de vordering in voor alle door
haar geviseerde samenvattingen. Daarbij stellen zij uitdrukkelijk vast dat bij de oplossing
van het geschil het in artikel 21 en 22 van de Auteurswet 1994 bepaalde citaatrecht, in
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 S. DENIS, Y. POULLET en X. THUNIS, “Banques de données; quelle protection juridique?”, Story-Scientia, Cahiers du centre de recherches informatique et droit 1988, nr. 60; M. FREQUIN en H. VANHEES,
Auteursrecht in een notendop, Garant, 1998, 15 (die ook wijst op de wetenschappelijke relevantie ervan); A. STROWEL en J.-P. TRIAILLE, “Le droit de’auteur, du logiciel au multimédia”, Cahiers du centre
de recherches informatique et droit 1997, 238, nr. 347.
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concreto buiten beschouwing moet worden gelaten aangezien eiseres zich hier niet op
beroept7. Ook de wet van 31 augustus 1988 houdende de omzetting in het Belgische recht
van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van
databanken wordt niet bij de beoordeling betrokken.
Auteursrechtelijke inbreuk: criteria
3. In het tweede onderdeel van het enig middel stelt eiseres de toepassing van de
Auteurswet 1994 door de appèlrechters in vraag. De schending van artikel 87 van de
Auteurswet die eiseres opwerpt, wordt niet verder ontwikkeld, zodat deze grief niet
ontvankelijk is. Bij de aangevoerde schending van artikel 1 viseert eiseres de criteria die
door de appèlrechters werden gehanteerd om tot een auteursrechtelijke inbreuk te
besluiten. Dit aspect moet nader worden onderzocht.
4. Artikel 1 bepaalt dat alleen de maker van een werk van letterkunde of kunst het recht
heeft om dit werk te reproduceren of te laten reproduceren, het te bewerken of te vertalen.
Dit houdt in dat een werk niet kan gereproduceerd, bewerkt of vertaald worden zonder de
toestemming van de maker ervan.
Het Hof van Cassatie verduidelijkte in het arrest van 19 maart 19988 dat het wetsartikel
geen idee of concept beschermt. Ook de rechtsleer staat unaniem achter het uitgangpunt
dat de auteurswet in zijn artikel 1 alleen de vorm van een werk - d.i. de wijze waarop het
idee of het concept wordt uitgedrukt - beschermt9. Om na te gaan of er een inbreuk is op
het wettelijk verbod wordt daarom nagegaan of een element dat de oorspronkelijkheid van
de vorm van een werk uitmaakt, werd overgenomen10. Indien m.a.w. iets wordt
overgenomen van de originele wijze waarop de maker zijn idee heeft uitgewerkt – zij het
slechts gedeeltelijk11 -, is diens toestemming voor de overname nodig. In het andere geval
is deze niet vereist.
4.1. Andere criteria dan het ontlenen van datgene dat de originaliteit van het werk
uitmaakt zijn er niet. In geval van de samenvatting van een artikel spelen de lengte of de
kwaliteit van de samenvatting geen beslissende rol12. Evenmin is het bepalend of de
samenvatting als secundaire bron de raadpleging van het oorspronkelijke artikel als
primaire bron noodzakelijk maakt.
Het Franse Hof van Cassatie is op dit laatste punt een andere mening toegedaan. In het
arrest Microfor van 30 oktober 1987 oordeelde het Franse Hof dat het criterium van de
“substituabilité” bepalend is bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk13. Het Hof
oordeelde dat de toestemming van de auteur niet nodig is indien de lezer bij de lezing van
de samenvatting zich moet wenden tot het oorspronkelijke artikel. Dit betekent ook dat
wanneer het lezen van een samenvatting de consultatie van het oorspronkelijke artikel
overbodig maakt, de toestemming van de auteur van het oorspronkelijke artikel wel
7 Deze wetsartikels laten onder de erin omschreven voorwaarden uitzonderingen toe op de
vermogensrechten van de auteur.
8 A.R. C.97.0002.N, A.C. nr. 15.
9 A. BERENBOOM, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, Larcier 1997, 58, nr.33 en 62, nr. 35.
J.C. CORBET, Auteursrecht, A.P.R. 1991, 25, nr. 61; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit
d’auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 65, nr. 83 en 68 nr. 86; M. FREQUIN en H.
VANHEES, Auteursrechtgids voor Nederland en België, 1999, Standaard, Den Haag , Antwerpen., 19.
In de Nederlandse rechtsleer pleit men eerder voor het onderscheid tussen objectieve en subjectieve
elementen: zie onderscheid bij J.H. SPOOR en D.W.F. Verkade, Auteursrecht, Kluwer, Deventer, 1993,
59, nr. 43.
10 F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 69, nr. 86; zie in Nederland: J.H. SPOOR en D.W.F. VERKADE,
o.c., 62, nr. 45.
11 F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 65, nr. 83.
12 Zie in het algemeen hierover: A. BERENBOOM, o.c., 65, nr. 38; H. VANHEES, o.c., 20.
13 Cass. fr., 30 oktober 1987, J.C.P. 1988, nr. 20932; ook Cass. fr., 9 november 1983, J.C.P. 1984,
IV, 22.
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vereist is14 15.
Aangezien in de wetenschap en dus ook in de rechtswetenschap veelal de neiging leeft
eerder de idee dan de vorm te beschermen, wekt het geen verbazing dat sommigen deze
beslissing toejuichen16. Ze schept tevens een gunstig klimaat voor het ontwikkelen van
juridische databanken. Toch stuit deze oplossing ook in de rechtsleer op bezwaren precies
omdat op grond van dit criterium de aandacht contra legem wordt verplaatst van de vorm
naar de inhoud17. Uit de interpretatie zoals verwoord in het Microfor-arrest, volgt immers
dat een samenvatting van een oorspronkelijk artikel die op zich voldoende origineel is
naar de vorm, en dus volgens de klassieke opvatting zonder toestemming zou kunnen
worden geredigeerd, de toestemming van de auteur vereist omdat de samenvatting als
secundaire bron op zichzelf staat en de lezer ontslaat van de raadpleging van de primaire
bron18.
Een en ander pleit ervoor om bij samenvattingen de traditionele opvatting inzake de
beoordeling van de auteursrechtelijke bescherming en -inbreuk te behouden. Dit houdt in
dat de rechter nagaat of de samenvatting originele elementen ontleent aan het
oorspronkelijke artikel waardoor zij inbreuk pleegt op de originaliteit ervan19.
4.2.1. Kan dit criterium, de beoordeling van de originaliteit, nog verder worden
uitgewerkt? De Nederlandse Hoge Raad heeft met betrekking tot de
geschriftenbescherming een rechtspraak ontwikkeld die vooropstelt dat er sprake van
ontlening is indien tussen twee werken opvallende overeenstemming bestaat. Het
vermoeden van ontlening kan dan door de persoon die ervan wordt beschuldigd echter
weerlegd worden20. Uit deze rechtspraak valt te onthouden dat ook overnemingen met
wijzigingen van minder ingrijpende aard (bv. wanneer de overneming niet geheel of
grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of toevoegingen bevat) in aanmerking komen 21.
In casu is het echter overbodig om in te gaan op de vereiste overeenstemming, waarover
eiseres het eens is.
4.2.2. Eiseres wijst in het tweede onderdeel verder in het bijzonder op de eigenheid van
de wetenschappelijke publicatie van de samenvatting van een artikel. Hoe kan een
samenvatting worden beoordeeld in het licht van het hiervoor uiteengezette traditionele
criterium wanneer zij in een wetenschappelijke context precies tot doel heeft de
oorspronkelijke tekst zo getrouw mogelijk weer te geven met overname van de
bewoordingen en van de structuur?
Het kan moeilijk betwist worden dat ook in dit geval de originele vormgeving van het
oorspronkelijke artikel bescherming verdient en dat niet onverkort aan de toestemming
van de auteur van het oorspronkelijke artikel kan worden voorbijgegaan22. De beoordeling
van de overname van de originaliteit vraagt inderdaad wel een verdere verfijning. Het
criterium van de “eenvoudige herhaling” dat men ook in de rechtspraak van de
Nederlandse Hoge Raad terugvindt23, kan daarbij helpen. Als toetssteen voor de overname
14 S. DENIS, Y. POULLET en X. THUNIS, o.c., nr. 56.
15 Dit is een andere vereiste dan de vermelding van de naam van de auteur van het oorspronkelijke
auteur, als bron: zie J. HUET, noot onder Cass; 30 oktober 1987, J.C.P. 1988, nr. 20.932.
16 Zie verwijzingen onder S. DENIS, Y. POULLET en X. THUNIS, o.c., 87, nr. 58.
17 S. DENIS, Y. POULLET en X. THUNIS, o.c., 87, nr. 58; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 70, nr. 87;
A. STROWEL en J.-P. TRIAILLE, o.c., 237-238, nr. 346.
18 S. DENIS, Y. POULLET en X. THUNIS, o.c., 87, nr. 58 in fine.
19 F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 65-66, nr. 83 in fine; STROWEL en J.-P. TRIAILLE, o.c., 238, nr.
346.
20 J.H. SPOOR en D.W.F. VERKADE, o.c., 150, nr. 106.
21 Zie Hoge Raad 22 maart 2002, nr. C01/070HR, http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad met verwijzing naar Hoge Raad 25 juni 1965, nr. 9843, N.J. 1996, 116.
22 M. FREQUIN en H. VANHEES, o.c., 84.
23 Hoge Raad 22 maart 2000, zaaknummer C01/070HR, r.o. 3.7.1: zie
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van originaliteit, verzoent dit criterium de noodzakelijke auteursrechtelijke bescherming
met het nut van de wetenschappelijke publicatie van de samenvatting. Zelfs wanneer van
een inbreuk gewag kan worden gemaakt indien in de (ontleende) weergave sprake is van
niet-ingrijpende wijzigingen; dan kan men toch niet tot een inbreuk besluiten indien de
nieuwe opschriftstelling niet als een eenvoudige herhaling van de eerdere opschriftstelling
is te beschouwen24.
De diverse vergelijkingen tussen de samenvattingen en de oorspronkelijke artikels die
de appèlrechters in deze casus onder de loep nemen, wijzen alle in de richting van de
eenvoudige herhaling, zodat de appèlrechters dan ook correct kunnen besluiten tot een
inbreuk op de auteursrechtelijke bescherming. Het tweede onderdeel kan in zoverre dan
ook niet worden aangenomen. Uit dezelfde overwegingen blijkt trouwens meteen ook dat
het verweer van eiseres dat het verschil in vormgeving noodzakelijk klein was om
wetenschappelijke reden - en waarvan zij de niet-beantwoording in het eerste onderdeel
aanvoert – wordt verworpen en dus wel degelijk wordt beantwoord.
De auteursrechtelijke inbreuk en het recht op informatie
5. Eiseres voert ten slotte in het derde onderdeel aan dat in ieder geval de
auteursrechtelijke inbreuk zoals zij door de appèlrechters wordt vastgesteld in strijd is met
het recht op informatie voor het publiek en het recht op verzamelen van informatie. Zij
stoelt haar standpunt enerzijds op het recht op vrije deelname aan cultuur, kunst en
wetenschappen (onder verwijzing naar artikel 27 van de Universele verklaring van 10
december 1948 van de rechten van de mens en artikel 15.1 van het internationaal verdrag
van 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten) en anderzijds op
het recht op vrijheid van meningsuiting (terug te vinden in artikel 10.1 van het E.V.R.M.
en artikel 19 van het I.V.B.P.R.).
5.1. Tot een onderzoek van de beweerde schending van het recht op vrije deelname aan
cultuur, kunst en wetenschappen kan het hier niet komen. Eiseres kan geen schending van
artikel 27 van de Universele verklaring van de rechten van de mens aanvoeren nu de door
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties goedgekeurde verklaring geen wet is
in de zin van artikel 608 Ger.W.25 Artikel 15 van het van het internationaal verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten heeft van zijn kant geen onmiddellijke gevolgen
en doet aan de zijde van de rechtszoekende geen individuele rechten ontstaan die de
nationale rechter zou moeten vrijwaren. Dit volgt uit artikel 2 van hetzelfde Verdrag. In
zijn eerste lid bepaalt dit artikel immers dat de Staten die partij zijn bij het verdrag zich
verbinden maatregelen te nemen om tot een algehele verwezenlijking van de in het
Verdrag erkende rechten te komen. Krachtens het tweede lid van artikel 2 verbinden
diezelfde Staten zich te waarborgen dat de in het Verdrag opgesomde rechten geleidelijk
zonder discriminatie zullen kunnen worden uitgeoefend26, zonder meer.
5.2. Waar het derde onderdeel opnieuw schending van de wet van 30 juni 1994
aanvoert, zonder dat dit evenwel een afzonderlijke grief uitmaakt, is het niet ontvankelijk.
http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad.
24 Zie r.o. 4.33 van de conclusie van advocaat-generaal LANGEMEIJER bij het arrest Hoge Raad, 6 juni
2003, zaaknummer C01/183 HR, r.o. 2.23, http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad en de verwijzing
naar D. VERKADE en J. SPOOR, 1993, 78-79, nr. 55. De voormelde arresten van de Hoge Raad van 22
maart 2002 en van 6 juni 2002 betreffen toepassingen inzake geschriften zonder eigen of persoonlijk
karakter. Dat het gaat om een criterium dat ook binnen het “gewone auteursrecht” geldt zie conclusie
van advocaat-generaal LANGEMEIJER bij het arrest Hoge Raad, 6 juni 2003, zaaknummer C01/183 HR,
r.o. 4.43 en de verwijzing aldaar naar het arrest van 29 november 2002, C01/093, NJ 2003, 17 waar
niet expliciet het criterium van de eenvoudige herhaling wordt aangehaald, maar wel sprake is van de
mate van overeenstemming.
25 Cass., 4 december 2001, A.R. P.00.0540.N, nr. 664 en de conclusie van advocaat-generaal DE
SWAEF.
26 Cass., 20 december 1990, A.R. 8840, nr. 215.
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In het derde onderdeel moet dus alleen een mogelijke schending van het recht op de
vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in artikel 10.1 E.V.R.M. en 19 I.V.B.P.R.,
nader worden onderzocht. Beide bepalingen hebben immers rechtstreekse werking in de
Belgische rechtsorde en genieten voorrang op minder gunstige bepalingen. Het recht op
vrijheid van meningsuiting dat in deze artikels wordt geformuleerd en in zoverre
bekrachtigd27 omvat de vrijheid om een mening te koesteren en de vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging van
overheidswege en ongeacht grenzen. Een dergelijke vrijheid laat evenwel het
beschermingsmechanisme zoals uitgewerkt in de Auteurswet van 1994 onverlet. De in de
wet geboden bescherming voor de maker van een werk van letterkunde of kunst doet
immers op geen enkele wijze afbreuk aan het recht op de vrijheid van meningsuiting van
de ander. De beslissing van de appèlrechters dat het inzake een auteursrechtelijke inbreuk
betreft op grond van de Auteurswet, kan dus geen beperking inhouden op het recht van
vrijheid van meningsuiting zoals neergelegd in de vermelde verdragsartikels. Ook deze
grief kan niet worden aangenomen.
Conclusie: verwerping
ARREST

(A.R. C.03.0026.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 oktober 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:
1. Eiseres begon in 1992 met de fiscale databank "Index".
Die databank is wat men een "secundaire rechtsbron" noemt. Het doel is de
abonnees in te lichten omtrent het bestaan, de inhoud en de vindplaats van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Aan de hand van uiteenlopende parameters
kunnen in die databank de nodige opzoekingen worden gedaan.
Zoals alle secundaire rechtsbronnen dient eiseres zich te steunen op basismateriaal. Ook "Fiscoloog" en "Fiscoloog International", tijdschriften uitgegeven
door verweerster, worden door eiseres onderzocht. Eiseres maakt samenvattingen van de teksten die zij voor opname in de databank in aanmerking neemt.
2. Verweerster meent dat die samenvattingen een inbreuk uitmaken op het auteursrecht en dagvaardde op 27 november 2000 eiseres overeenkomstig artikel
87 van de Auteurswet 1994 voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, zetelend zoals in kort geding.
27 Zie de verklaring van de Belgische Regering bij de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde
van het I.V.B.P.R.: “De artikelen 19, 21 en 22 zullen door de Belgische Regering worden toegepast
in de context van de bepalingen en de beperkingen welke in de artikelen 10 en 11 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, door
gezegd Verdrag worden opgesomd of toegestaan”. Zie ook Cass., 29 juni 2000, A.R. C.98.0530.F, nr.
420.
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Bij vonnis van 3 mei 2001 verklaarde de voorzitter zich territoriaal bevoegd
om kennis te nemen van de vordering. Voor recht werd gezegd dat eiseres een
inbreuk pleegt op het auteursrecht in zover de vordering betrekking heeft op één
bepaald tijdschriftartikel van verweerster. De staking van dat onrechtmatig handelen werd bevolen, op straffe van een dwangsom.
Aan verweerster werd akte verleend van haar voorbehoud voor het inleiden
van een vordering ten gronde. Het meer- en/of andersgevorderde werd afgewezen.
3. Verweerster tekende tegen die beslissing hoger beroep aan.
Bij arrest van 14 oktober 2002 verklaarde de eerste burgerlijke kamer van het
Hof van Beroep te Antwerpen het hoger beroep van verweerster toelaatbaar en
deels gegrond. Het vonnis a quo werd gewijzigd in zoverre de oorspronkelijke
eis van verweerster ongegrond werd verklaard en verweerster werd verwezen in
de gedingkosten.
Voor recht werd gezegd dat eiseres inbreuk pleegt op het auteursrecht van verweerster door bij wijze van auteursrechtelijke namaking samenvattingen en gehele of gedeeltelijke kopieën van artikels die werden gepubliceerd in de tijdschriften van verweerster, met name van "Fiscoloog" en van "Fiscoloog International", aan te maken, te verspreiden, te koop aan te bieden, te verkopen, ter beschikking te stellen en te reproduceren via de "Fiscale Databank Index", de daarvan afgeleide cd-roms en haar internetsite.
De staking van die aangehouden auteursrechtelijke inbreuk werd bevolen op
straffe van een dwangsom. Eiseres werd veroordeeld tot de gedingkosten van de
beide instanties.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 27 van de Universele verklaring van 10 december 1948 van de rechten van de
mens, aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948;
- artikel 10.1. van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, zoals gewijzigd bij artikel 2 van het protocol nr. 11
van 11 mei 1994;
- artikel 19 van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten
en politieke rechten, aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties
op 16 december 1966, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij
wet van 15 mei 1981 (de Nederlandse tekst is een vertaling) en bij decreet van de Vlaamse raad van 25 januari 1983;
- artikel 15 van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake economische,
sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 en bij decreet van de Vlaamse raad van 25 januari 1983;
- de artikelen 1, §1, 8, §1, eerste lid en 87, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 14 oktober 2002 wijzigt het vonnis a quo in zoverre de oorspronkelijke eis van verweerster ongegrond werd verklaard en verweerster werd verwezen
in de gedingkosten.
Voor recht zegt het bestreden arrest dat eiseres inbreuk pleegt op het auteursrecht van
verweerster door bij wijze van auteursrechtelijke namaking samenvattingen en gehele of
gedeeltelijke kopieën van artikels die werden gepubliceerd in de tijdschriften van verweerster, met name van "Fiscoloog" en van "Fiscoloog International", aan te maken, te
verspreiden, te koop aan te bieden, te verkopen, ter beschikking te stellen en te reproduceren via de "Fiscale Databank Index", de daarvan afgeleide cd-roms en haar internetsite.
De staking van die aangehouden namaking wordt door het bestreden arrest bevolen op
straffe van een dwangsom en eiseres wordt veroordeeld tot de gedingkosten van de beide
aanleggen, dat alles op de volgende gronden:
"3.3. (Eiseres) laat haar verweer uitdrukkelijk niet steunen op het citaatrecht, het weze
de korte aanhaling of het gewone citaat (art. 21 Auteurswet) of het informatief citaat (art.
22, §1, 1° Auteurswet).
(Eiseres) verwijst evenmin ter rechtvaardiging van haar handelwijze naar de wet van 31
augustus 1998 houdende omzetting in het Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11
maart 1996 betreffende de bescherming van databanken.
(Eiseres) geeft daarenboven toe dat de samenvattingen in kwestie niet kunnen beschouwd worden als vrije "abstracts", waarin enkel op compacte wijze de wezenlijke elementen van de gedachtegang van het basiswerk zijn overgenomen zonder enige andere
ontlening aan zijn vorm dan enkele sleutelwoorden.
De desbetreffende weerleggingen van (verweerster) zijn dan ook overbodig.
3.4. (Eiseres) laat wel gelden dat de auteursrechtelijke bescherming van een werk van
letterkunde of kunst, zoals de artikels in kwestie, niet slaat op ideeën principes, systemen
en methodes zelf maar enkel op de veruitwendiging daarvan in het werk.
Zij is dan ook van mening dat zij dezelfde inhoud van de artikels mag verwerken of
veruitwendigen in een andere vorm, te weten in de betwiste samenvattingen. Deze zijn,
volgens haar, het resultaat van eigen werk.
(Verweerster) voert echter aan dat de betwiste samenvattingen niet alleen de gedachtegang maar ook vormelementen ontlenen aan haar beschermde artikels.
(Verweerster) draagt de bewijslast van haar bewering.
3.5. Ideeën op zich worden niet beschermd door het auteursrecht. Het is de uitdrukking
van een idee dat auteursrechtelijke bescherming geniet, weze het dat deze bescherming
niet beperkt is tot de tastbare vorm maar ook slaat op de interne vorm, met name op het
uitgewerkte idee.
Het gegeven dat (eiseres) de artikels van (verweerster) niet geheel heeft overgenomen,
noch de omstandigheid dat er verschillen zijn tussen de samenvattingen en de artikels
sluiten uit dat er een auteursrechtelijke inbreuk kan bestaan.
Er is immers sprake van een inbreuk van zodra een element dat de oorspronkelijkheid
van een werk uitmaakt, wordt overgenomen in een ander werk zonder toestemming van
de auteur.
De bewijslast van (verweerster) spitst zich dan ook toe op de ontlening door (eiseres) in
haar samenvattingen van elementen uit de artikels in kwestie die origineel zijn.
Hierbij moet worden in acht genomen dat originaliteit te dezen te begrijpen is als de
uitdrukking van de intellectuele inspanning van de auteur zonder welke het werk niet de
nodige individualiteit zou hebben om als een creatie te worden aanzien en waardoor het
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werk de stempel van de persoonlijkheid van de auteur verkrijgt.
3.6. Uit de werkwijze van (eiseres) bij het maken van de samenvattingen en haar commercieel oogmerk blijkt dat zij niet vertrekt van de ideeën, die ook (de verweerder) of de
auteurs wiens rechten zij heeft overgenomen, hebben geïnspireerd tot het schrijven van de
artikels in kwestie. Zij heeft niet gezocht naar een eigen uitdrukkingswijze onafhankelijk
van de artikels doch heeft deze teksten gehanteerd om tot de samenvattingen ervan te komen.
De artikels, zijnde de originele vorm die de auteur aan zijn gedachten gegeven heeft,
werden m.a.w. door (eiseres) bewerkt.
Deze bewerkingen verlopen volgens een telkens terugkerende werkwijze:
- de teksten van (verweerster) en alleen deze zijn de bron van de betwiste samenvattingen;
- de titel wordt integraal en onveranderd overgenomen;
- de volgorde van de tekst wordt ongewijzigd behouden;
- sommige zinnen of zinsdelen worden letterlijk overgenomen,
- andere zinnen worden herschreven met behoud van essentiële zinsneden, zonder dat
de herschrijvingen op zich blijk geven van enige originaliteit,
- de weglatingen slaan op de vermeldingen die niet wezenlijk zijn om een juist totaal
beeld te behouden van het weergegeven artikel,
- de samenvattingen bevatten geen eigen aanvullingen van de oorspronkelijke teksten
door (eiseres) noch wordt de beschreven fiscale en/of parafiscale problematiek vanuit een
andere invalshoek benaderd. Het blijkt integendeel de bedoeling te zijn een zo juist mogelijke doch samengevatte weergave te brengen van de oorspronkelijke tekst.
(Eiseres) omschrijft haar samenvattingen als een secundaire bron met verwijzing naar
de primaire bron, te weten het oorspronkelijk artikel. De parameters laten de abonnee dan
toe de primaire bron te vinden buiten de databank. Om dit op adequate wijze mogelijk te
maken beschrijft de secundaire literatuurbron samenvattend het uitgewerkte idee zoals het
in de primaire literatuurbron tot uitdrukking is gebracht.
Aldus wordt afdoende aangetoond dat (eiseres) om aan haar abonnees op een weliswaar
samenvattende wijze een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de in de artikels uitgewerkte ideeën, net die vormelementen aan het oorspronkelijke werk van (verweerster) of
van haar auteurs ontleent, die de oorspronkelijkheid van dat werk uitmaken. De synthetische beschouwing van deze gelijkenissen en de afwezigheid van toestemming van (verweerster) tot reproductie en/of bewerking van de oorspronkelijke artikels doen besluiten
dat de samenvattingen een inbreuk zijn op de auteursrechten van (verweerster)".
Grieven
Artikel 1, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten, hieronder afgekort als Auteurswet 1994, bepaalt onder meer dat alleen de auteur
van een werk van letterkunde het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm ook
te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht
om toestemming te geven tot het bewerken of tot het vertalen van het werk en alleen de
auteur van een werk van letterkunde heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk
procédé aan het publiek mee te delen.
Artikel 8, §1, eerste lid van de Auteurswet 1994 bepaalt dat onder werken van letterkunde verstaan wordt, de geschriften van welke aard ook, alsmede lessen, voordrachten,
redevoeringen, preken of andere mondelinge uitingen van de gedachte.
Artikel 87, §1, eerste lid van dezelfde wet bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg, onverminderd de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, het
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bestaan vaststelt van een inbreuk op het auteursrecht of op een naburig recht en beveelt
dat daaraan een einde wordt gemaakt.
(...)
2. Tweede onderdeel
Ideeën, principes, theorieën, systemen en methodes worden niet beschermd door het auteursrecht; zij behoren tot het openbaar domein. Het uitsluitend aan de auteur van een
werk van letterkunde of kunst toekomende recht om het op welke wijze of in welke vorm
ook te reproduceren of te laten reproduceren, heeft niet tot strekking een idee of concept
te beschermen, en houdt evenmin verband met de bescherming van de belangen van een
onderneming.
Samenvattingen van een tekst zijn zelf gemaakte informatieve duidingen, waarbij de inhoud van een tekst wordt weergegeven.
Uit de aard van de auteursrechtelijke bescherming volgt een vanzelfsprekend recht samenvattingen te maken, d.w.z. de ideeën op een andere wijze te verwerken, te gebruiken,
uit te dragen en te verpakken.
Het hof van beroep stelt vast dat eiseres een databank heeft ontwikkeld die een grote
hoeveelheid gestructureerde fiscale en parafiscale informatie bevat die gebruiksvriendelijk
is gemaakt door een performant zoeksysteem en waarin onder meer samenvattingen worden opgenomen van artikels uit fiscale tijdschriften waarvan eiseres een auteursrecht
heeft.
Volgens die vaststellingen van het hof van beroep is de databank van eiseres dus een
zgn. secundaire rechtsbron, waarvan de essentie bestaat in het opsporen, systematiseren en
duiden van andere teksten, de primaire rechtsbronnen, alsook een referentiewerk. Voor secundaire bronnen en referentiewerken is het verwijzen naar de originele bronnen essentieel: zij hebben immers tot doel toegang te verlenen tot de primaire informatie.
Uit de vaststellingen van het hof van beroep blijkt ook dat de databank van eiseres en
de artikelen van verweerster betrekking hebben op fiscale en parafiscale informatie en dus
op fiscaal recht, een onderdeel van de juridische wetenschap.
In een wetenschappelijke omgeving met een vastgelegde en gangbare terminologie is
het voor de hand liggend dat de verschillen in de uitwendige vormgeving erg klein zijn,
precies omdat het woordgebruik beperkt is. Langs de andere kant kan men van een persoon die samenvattingen maakt van een wetenschappelijke bijdrage, niet meer wetenschappelijke inbreng, literaire hoedanigheid, kwaliteit of originaliteit eisen dan van diegene die de originelen maakt.
Het bestreden arrest hanteert, op grond van een beschrijving van de werkwijze van eiseres, de volgende criteria om te besluiten dat in deze zaak eiseres (verweerster) het auteursrecht van eiseres miskent:
- de teksten van verweerster en alleen die zijn de bron van de betwiste samenvattingen;
- de titel wordt integraal en onveranderd overgenomen;
- de volgorde van de tekst wordt ongewijzigd behouden;
- sommige zinnen of zinsdelen worden letterlijk overgenomen,
- andere zinnen worden herschreven met behoud van essentiële zinsneden, zonder dat
de herschrijvingen op zich blijk geven van enige originaliteit,
- de weglatingen slaan op de vermeldingen die niet wezenlijk zijn om een juist totaal
beeld te behouden van het weergegeven artikel,
- de samenvattingen bevatten geen eigen aanvullingen van de oorspronkelijke teksten
door eiseres, noch wordt de beschreven fiscale en/of parafiscale problematiek vanuit een
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andere invalshoek benaderd. Het blijkt integendeel de bedoeling te zijn een zo juist mogelijke doch samengevatte weergave te brengen van de oorspronkelijke tekst (blz. 6, bovenaan van het bestreden arrest).
Die in het bestreden arrest aangehouden criteria houden geen enkel verband met een
auteursrechtelijke inbreuk.
Zij duiden inderdaad vooreerst op de overname van ideeën, te weten
(1) alleen de teksten van verweerster zijn de bron van de betwiste samenvattingen;
(2) de samenvattingen bevatten geen eigen aanvullingen van de oorspronkelijke teksten
door eiseres;
(3) de beschreven fiscale en/of parafiscale problematiek wordt niet vanuit een andere
invalshoek benaderd.
De overige aangehouden criteria betreffen net de essentie van het samenvatten. Wil een
samenvatting efficiënt zijn en dus getrouw aan de oorspronkelijke tekst, dan moet zij ook
de structuur ervan overnemen.
Uit de criteria die in het bestreden arrest worden aangehouden, blijkt ook dat het hof
van beroep de samenvattingen van eiseres niet beoordeelt of kwalificeert op grond van
hun lengte, terwijl nochtans, om uit te maken of een samenvatting het auteursrecht
schendt, onder meer dient te worden nagegaan of de gebruiker of de lezer zich ingevolge
de samenvatting al dan niet meer dient te wenden tot de samengevatte tekst.
Het bestreden arrest stelt niet vast dat de gebruiker of de lezer van de samenvattingen
van eiseres zich niet meer dient te wenden tot de samengevatte tekst, zijnde de teksten van
verweerster.
2.2. Conclusie
Het hof van beroep kon, op grond van de aangehouden motieven, in het bijzonder de
door hem aangehouden criteria, niet wettig tot het besluit komen dat de samenvattingen
die eiseres maakte van teksten van verweerster, een inbreuk uitmaken op het auteursrecht
van verweerster, en een stakingsbevel opleggen (schending van de artikelen 1, §1, 8, §1,
eerste lid, en 87, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten).
3. Derde onderdeel
Artikel 27.1. van de Universele verklaring van 10 december 1948 van de rechten van de
mens bepaalt dat een ieder het recht heeft vrij deel te nemen aan het cultureel leven van de
gemeenschap, te genieten van de kunsten en deel te hebben aan de wetenschappelijke
vooruitgang en aan de weldaden die er uit voortvloeien. Artikel 27.2. van die verklaring
bepaalt dat een ieder recht heeft op de bescherming van de zedelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit elk wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk waarvan hij de
schepper is.
Artikel 10.1. van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt onder meer dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dat recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, zonder inmenging
van overheidswege en ongeacht grenzen.
Artikel 19.1. van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten bepaalt dat een ieder het recht heeft zonder inmenging een mening
te koesteren. Artikel 19.2. van dat verdrag bepaalt dat een ieder het recht heeft op vrijheid
van meningsuiting: dit recht omvat mede vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke
aard ook op te sporen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling,
hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere
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media naar zijn keuze.
Artikel 15.1. van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake economische,
sociale en culturele rechten bepaalt dat de Staten die partij zijn bij het verdrag het recht
van een ieder erkennen:
a) deel te nemen aan het culturele leven;
b) de voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing
daarvan;
c) de voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen voortvloeiend uit door hem verricht wetenschappelijk werk of uit een literair of artistiek werk waarvan hij de schepper is.
Artikel 15.2. van dat verdrag bepaalt dat de door de Staten die partij zijn bij dit verdrag
te nemen maatregelen om tot volledige verwezenlijking van dat recht te komen, mede inhouden die welke noodzakelijk zijn voor het behoud, de ontwikkeling en de verbreiding
van wetenschap en cultuur.
Artikel 15.3. van het verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dat verdrag zich
verbinden de vrijheid te eerbiedigen die onontbeerlijk is voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en scheppend werk. Uit de bepalingen blijkt dat er naast het recht
van de auteur op bescherming van de belangen die voor hem voortvloeien uit het werk
waarvan hij de schepper is, ook een recht van publiek bestaat op informatie omtrent die
werken en dus eveneens een recht op het verzamelen van informatie.
Het auteursrecht berust dus op een evenwicht tussen enerzijds de belangen van auteurs,
anderzijds de belangen van het publiek en van de maatschappij in haar geheel. Het auteursrecht kan dan ook niet eenzijdig dienen om exclusieve rechten toe te kennen aan auteurs, maar moet ook de fundamentele rechten en vrijheden van individuen, waaronder het
recht op informatie, en het algemeen belang in acht nemen.
Industriële eigendomsrechten met betrekking tot informatie, zoals het auteursrecht, zijn
informatie beperkende rechten, die beperkend dienen te worden geïnterpreteerd.
Uit de vaststellingen van het hof van beroep weergegeven in het tweede onderdeel van
dit middel blijkt dat de essentie van de databank van eiseres, als secundaire rechtsbron,
bestaat in het opsporen, systematiseren en duiden van andere juridische teksten, de primaire rechtsbronnen, en aldus toegang te verlenen tot die primaire informatie. Dergelijke
taak draagt bij tot het waarborgen van het recht op informatie, dat in de huidige informatiemaatschappij van fundamenteel belang is, zeker wanneer het gaat om informatie omtrent het recht.
Het hof van beroep beslist dat de samenvattingen die eiseres maakt van de fiscaaljuridische artikelen van verweerster en die eiseres in haar databank opneemt, strijdig zijn met
het auteursrecht van verweerster, zonder daarbij oog te hebben voor de plaats en de rol
van het auteursrecht in de samenleving. Het hof van beroep kent aan verweerster inderdaad exclusieve rechten toe die het auteursrecht vastgelegd in de Auteurswet 1994, te buiten gaan en miskent meer bepaald het recht op informatie en op het verzamelen van informatie.
3.2. Conclusie
Door te beslissen dat de samenvattingen van eiseres een inbreuk uitmaken op het auteursrecht van eiseres en daarvoor een stakingsbevel uit te spreken, schendt het hof van
beroep de artikelen 27 van de Universele verklaring van 10 december 1948 van de rechten
van de mens, 10.1. van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, 19 van het internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, 15 van het internationaal verdrag
van 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten en 1, §1, 8, §1,
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eerste lid, en 87, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet nader aangeeft hoe en waardoor artikel
87, §1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten geschonden is en in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten alleen de maker van een werk
van letterkunde of kunst het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm
ook te reproduceren of te laten reproduceren; dat dit recht onder meer het exclusieve recht omvat om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van
het werk;
Dat een tekst in een tijdschrift of op een elektronische drager weergegeven de
vorm kan zijn waarin de maker zijn ideeën uitwerkt; dat het overnemen, in een
tekst die als een samenvatting wordt gepresenteerd, van elementen die de oorspronkelijkheid van deze tekst uitmaken onder de in de wet bedoelde auteursrechtelijke bescherming valt;
Dat noch de lengte van de samenvatting, noch het feit dat de gebruiker of de
lezer van de samenvattingen na het lezen van de samenvatting het samengevatte
origineel moet raadplegen, bij de beoordeling van de auteursrechtelijke inbreuk,
determinerend zijn;
Dat van een auteursrechtelijk verboden overneming sprake kan zijn ingeval
van overnemingen met wijzigingen van minder ingrijpende aard en dus ook wanneer de overneming niet geheel of grotendeels letterlijk is en zij weglatingen of
toevoegingen bevat; dat een zelfs gedeeltelijke reproductie kan volstaan voor het
vaststellen van een inbreuk, indien de overgenomen elementen origineel zijn; dat
het erop aankomt na te gaan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont
dat de totaalindrukken die beide werken maken te weinig verschillen voor het
oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangenomen;
Overwegende dat ook al kan het nut van een wetenschappelijke publicatie van
een samenvatting hierin bestaan dat de tekst die wordt samengevat zo getrouw
mogelijk wordt weergegeven, met overneming van de bewoordingen en van de
structuur, dit op zichzelf nog niet uitsluit dat het auteursrecht kan worden aangetast, onverminderd de in dit geding door de feitenrechter expliciet uitgesloten categorieën van het citaatrecht of nog onverminderd de eveneens door de feitenrechter uitgesloten toepassing van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de
bescherming van databanken;
Overwegende dat de appèlrechters op grond van de in het antwoord op het eerste onderdeel aangehaalde overwegingen tot de slotsom komen dat het te dezen
gaat om een samenvatting die vormelementen aan het oorspronkelijk werk van
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verweerster of van haar auteurs ontleent, die de oorspronkelijkheid van dat werk
uitmaken; dat zij op die grond vermochten te oordelen dat het auteursrecht van
verweerster geschonden was;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die
op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is
goedgekeurd, geen wet is, in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie;
Dat het onderdeel in zoverre het schending van artikel 27 van deze Verklaring
aanvoert, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 2.1. van het Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten de Staten die partij zijn bij dit verdrag zich verbinden maatregelen te nemen teneinde met alle passende middelen,
inzonderheid de inroeping van wettelijke maatregelen tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende rechten te komen;
Dat artikel 15 van het Verdrag dus geen onmiddellijke gevolgen heeft en aan
de zijde van de justitiabelen geen individuele rechten doet ontstaan die de nationale rechterlijke instanties zouden moeten vrijwaren;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het schending aanvoert van artikel 1
van de wet van 30 juni 1994 geen afzonderlijke grief aanvoert;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 10.1. E.V.R.M. en artikel 19
I.V.B.P.R., welke rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en voorrang genieten op de minder gunstige bepalingen van het interne recht, eenieder
het recht heeft op vrijheid van meningsuiting; dat dit recht de vrijheid omvat een
mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden, te ontvangen
of door te geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen;
Dat het in deze Verdragen gewaarborgde recht een bescherming van de originaliteit van de wijze waarop een maker van een werk van letterkunde of kunst
zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de weg staat;
Overwegende dat de wet van 30 juni 1994 zoals geïnterpreteerd door de appèlrechters geen beperking inhoudt op het recht van vrije meningsuiting zoals gewaarborgd door de genoemde verdragen;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
25 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. van Eeckhoutte en De Gryse.

Nr. 455
1° KAMER - 25 september 2003

1º ADVOCAAT - BALIE - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING - HOF VAN CASSATIE - VORDERINGSRECHT.
2º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT ONWETTELIJKHEID - VORDERINGSRECHT.
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 6 — ART. 6.1.
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ART. 13.
5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - VOLLE
UITWERKING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT - TOEPASSING.
1º en 2° Vooralsnog heeft alleen de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie het recht
om bij het Hof van Cassatie de in art. 611 Ger.W. bedoelde vordering tot nietigverklaring
van een reglement van de Orde van Vlaamse balies, in te stellen. (Art. 501, §1 Ger.W.,
weliswaar vernietigd bij arrest van het Arbitragehof van 28 jan. 2003 (nr. 16/2003, B.S., 5
febr. 2003), maar waarvan de gevolgen gehandhaafd blijven voor de duur van een jaar
vanaf 5 febr. 2003)
3º en 4° De artikelen 6 en 13 E.V.R.M. leggen niet op dat alle individuele burgers het recht
zouden hebben een nietigheidsberoep in te stellen tegen alle mogelijke algemene akten
van de overheid1.
5º Het Gemeenschapsrecht eist kennelijk niet dat een eiser, ter vrijwaring van rechten die
hij put uit het Gemeenschapsrecht, een volkomen recht zou hebben om voor het Hof van
cassatie de nietigheid van een reglement te vorderen. (Art. 10 E.E.G.-Verdrag 25 maart
1957)
(Bogaert & Vandemeulebroeke C.B.V.A. e.a. T. Orde van Vlaamse Balies e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0138.N)

I. Verzoek
Het verzoek strekt tot nietigverklaring van het reglement van de Orde van
Vlaamse balies aangenomen op 22 januari 2003.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
De verzoekers en de verweerders sub 1 en sub 3 zijn gehoord ter zitting.
1 Zie Hof Mensenrechten, 27 aug. 1991, Rev. trim. D.H. 1992, 483.
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III. Feiten
Op de algemene vergadering van 22 januari 2003 heeft de Orde van Vlaamse
Balies het volgend reglement "inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten" aangenomen.
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 501, §1 van het Gerechtelijk Wetboek, de
in artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vordering binnen twee
maanden na de kennisgeving van het reglement ingesteld wordt door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;
Dat de wet zodoende dit recht alleen toekent aan de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie;
Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest van 28 januari 2003 artikel 501
van het Gerechtelijk Wetboek heeft vernietigd; dat het evenwel beslist heeft dat
de gevolgen ervan dienen te worden gehandhaafd voor de duur van één jaar, met
de reden dat de vernietiging enkel gemotiveerd is door de ontstentenis van een
beroepsmogelijkheid door een advocaat of diegene die het wenst te worden maar
niet vanuit een ander standpunt in het geding is gebracht;
Dat hieruit volgt dat naar het nationale recht vooralsnog uitsluitend de procureur-generaal het recht heeft de vordering in te stellen en niet de verzoekers;
Overwegende dat de bepalingen van het E.V.R.M. geen andere oplossing opleggen;
Dat de artikelen 6 en 13 E.V.R.M. niet opleggen dat alle individuele burgers
het recht zouden hebben een nietigheidsberoep in te stellen tegen alle mogelijke
algemene akten van een overheid;
Overwegende dat het Gemeenschapsrecht kennelijk evenmin eist dat de eisers
een volkomen recht zouden hebben om voor het Hof van Cassatie de nietigheid
te vorderen van een reglement; dat de rechten die de verzoekers putten uit het
Gemeenschapsrecht nog door andere equivalente middelen kunnen worden gevrijwaard dan door een nietigheidsberoep voor het Hof van Cassatie;
Dat het verzoek niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Veroordeelt de verzoekers in de kosten.
25 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Y. Van Gerven en F. Louis, Brussel, Simont, Geinger, D. Vandemeersch, Brussel, P.
Taelman, Gent en J.-M. Defourny, Brussel.
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Nr. 456
1° KAMER - 25 september 2003

1º ADVOCAAT - BALIE - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - BEROEPSUITOEFENING ONDERNEMING.
2º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT BETREFFENDE
BEROEPSUITOEFENING - BESLUIT VAN EEN ONDERNEMINGSVERENIGING.
3º ADVOCAAT - BEROEPSUITOEFENING - DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN SAMENWERKINGSVERBAND MET NIET-ADVOCATEN.
4º ADVOCAAT - BEROEPSUITOEFENING - DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN SAMENWERKINGSVERBAND - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT INZAKE BEROEPSMATIGE
SAMENWERKING MET NIET-ADVOCATEN - BEPERKING VAN DE MEDEDINGING.
1º Advocaten die lid zijn van een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse balies zijn
ondernemingen in de zin van art. 81.1 E.G.-Verdrag1.
2º Het door de Orde van Vlaamse balies vastgestelde "Reglement inzake beroepsmatige
samenwerking met niet-advocaten" dient te worden aangemerkt als een besluit van een
ondernemersvereniging in de zin van art. 81.1 E.G.-Verdrag2.
3º De deontologische verplichting die inhoudt dat de advocaat elk risico van
belangenconflict moet vermijden en een strikt beroepsgeheim moet in acht nemen, heeft
tot gevolg dat bepaalde vormen van samenwerking met die doelstellingen niet
verenigbaar zijn; dit geldt inzonderheid voor samenwerkingsvormen waarin, gelet op de
aard van het beroep van de personen met wie wordt samengewerkt en de maat van
integratie van de andere beroepsbeoefenaars, het gevaar voor belangenconflicten
beduidend is3. (Art. 495 Ger.W.)
4º Zijn niet aantoonbaar vereist voor de handhaving van de belangen die de wetgever aan
de Orde van Vlaamse balies heeft toevertrouwd en worden derhalve vernietigd, de
artikelen 2 en 3 van het Reglement inzake beroepsmatige samenwerking die een
algemeen verbod inhouden van een groeps- of samenwerkingsverband zonder nadere
precisering van de beroepen met wie samenwerking wordt verboden, ongeacht de vorm
waarin de samenwerking zou geschieden en zonder dat een afwijking van het verbod
wordt toegestaan4. (Art. 495 Ger.W.; art. 81.1 E.G.-Verdrag)
(Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie T. Orde van Vlaamse balies)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal G. Bresseleers:
De Orde van Vlaamse balies heeft op 22 januari 2003 het Reglement inzake
beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten aangenomen.
Met toepassing van artikel 501 van het Gerechtelijk Wetboek, dat precair gehandhaafd
blijft na het arrest van het Arbitragehof van 18 januari 2003, heeft de procureur-generaal
bij uw Hof een vordering ingesteld tot nietigverklaring van de artikelen 2 en 3 van het
Reglement.
Ik verwijs naar de geschreven vordering maar wil daarbij nog de volgende
aantekeningen maken.
Uit de memories van de tussenkomende partijen blijkt dat er geen betwisting bestaat
1 Zie H.v.J. 19 feb. 2002, zaak C-309/99, rechtsoverwegingen 45 tot 49.
2 Zie H.v.J. 19 feb. 2002, r.o. 64.
3 Zie de conclusie van het O.M.
4 Ibid.
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over het feit dat zelfstandige advocaten ondernemingen zijn in de zin van artikel 81.1 van
het E.G.-Verdrag, en dat de Orde van Vlaamse balies, wanneer zij krachtens een bij wet
verleende verordenende bevoegdheid algemeen verbindende maatregelen vaststelt die
binnen de sfeer van het economisch verkeer vallen, een ondernemingsvereniging is in de
zin van datzelfde artikel 81.1.
Zeker is ook dat het Reglement negatieve gevolgen heeft voor de mededinging, in die
zin dat het de productie en de technische ontwikkeling in een belangrijke sector van de
juridische dienstverlening tegengaat, schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande
kostenverlaging belemmert en het intracommunautair handelsverkeer nadelig beïnvloedt.
Dat alles leert ons het arrest dat het Hof van Justitie op 19 februari 2002 in de zaak
Wouters heeft gewezen over de Samenwerkingsverordening 1993 van de Nederlandse
Orde van Advocaten5. Gelet op de grotendeels identieke context waarin het
advocatenberoep in België en in Nederland wordt uitgeoefend is het belang van die
uitspraak evident.
Juridische dienstverlening door de advocaat, aan wie een quasi-monopolie toegekend is
met betrekking tot de vertegenwoordiging van de partijen voor de hoven en rechtbanken,
is van wezenlijk belang in de rechtstaat. Een goede rechtsbedeling is niet mogelijk zonder
de correcte uitoefening van het beroep van advocaat, en de waarden die artikel 1 van het
Reglement vooropstelt (onafhankelijkheid, partijdigheid, bescherming van het
beroepsgeheim en het vermijden van elk belangenconflict) behoren tot de essentie van het
beroep.
In die context kent het Hof van Justitie aan de Nederlandse Orde van Advocaten een
ruime vrijheid toe bij de beoordeling van de noodzaak en de proportionaliteit van een
maatregel als de Samenwerkingsverordening met het oog op het bevorderen van een
goede praktijkuitoefening. De negatieve effecten op het vlak van de mededinging dienen
afgewogen te worden met niet onmiddellijk als economisch aan te merken belangen zoals
de onafhankelijkheid en de partijdigheid van de advocaat.
Wanneer deontologische regels redelijkerwijze noodzakelijk kunnen worden geacht om
een legitieme doelstelling na te streven vormen zij geen mededingingsbeperking in de zin
van artikel 81.1 E.G.-Verdrag, ook niet als ze schadelijke gevolgen hebben voor de
mededinging. Deontologische afspraken die strekken tot bescherming van de
rechtzoekende en de rechtsbedeling en die niet verder gaan dan noodzakelijk, zijn niet in
strijd met het kartelverbod.
Het is echter duidelijk dat de regulering van het Reglement verder gaat dan
noodzakelijk is. Er is geen reden van algemeen belang om absoluut het vormen van een
groep of samenwerkingsverband met het oog op beroepsmatige samenwerking te
verbieden met andere beoefenaren van een vrij beroep indien deze evenzeer hun
onafhankelijkheid, partijdigheid en beroepsgeheim moeten waarborgen en
belangenconflicten moeten vermijden.
Indien het Reglement zich ertoe had beperkt aan de advocaten te verbieden
geïntegreerde vormen van samenwerking aan te gaan met accountants was er uiteraard
5 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 19 februari 2002, C-309/99, J.C.J. WOUTERS
e.a. t. ALGEMENE RAAD VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN, en de conclusie van advocaatgeneraal P. LÉGER van 10 juli 2001.
J.W. VAN DE GRONDEN en K.J.M. MORTELMANS, “Wouters: is het beroep van advocaat een aparte tak
van sport?”, Ars aequi 2002, 441 - 465; E.H. PIJNACKER HORDIJCK, annotatie in Markt en Mededinging,
2002 nr. 2, 70 - 77; M. SLOTBOOM, “Het Wouters-arrest Verbod op geïntegreerde samenwerking met
accountants is verenigbaar met Europees recht”, Advocatenblad 2002, 246 - 253; Y. MONTANGIE, “Hof
van Justitie - 19 februari 2002”, R.W. 2002-2003, 674 - 675; X., “Hof van Justitie E.G.:
samenwerkingsverordening Nova niet in strijd met kartelverbod E.G.-Verdrag”, NJB 2002, 431 432; A.J. VOSSESTEIN, noot in Common Market Law Review 2002, 841 - 863.
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geen vordering tot nietigverklaring geweest. Maar waarom ook lossere vormen van
samenwerking met andere vrije beroepen verbieden, zonder dat vrijstelling mogelijk is?
De officiële toelichting bij de Samenwerkingsverordening geeft ondubbelzinnig te
kennen dat lossere vormen van samenwerking waarin de deelnemers niet voor
gezamenlijke rekening en risico praktijk uitoefenen en te dien aanzien zeggenschap noch
eindverantwoordelijkheid met mekaar delen, in beginsel geen directe gevaarzetting
opleveren voor de vrijheid en onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening van de
advocaat.
Het moge duidelijk zijn dat het Hof van Justitie het Nederlandse verbod van
geïntegreerde samenwerking met accountants geaccepteerd heeft omdat uit de motivering
en de toepassing van de Samenwerkingsverordening, inzonderheid uit de omstandigheid
dat zowel geïntegreerde samenwerking met notarissen, octrooigemachtigden,
belastingconsulenten en belastingadviseurs als lossere vormen van samenwerking met
andere vrije beroepen toegelaten zijn, bleek dat de Nederlandse Orde van Advocaten
ernaar gestreefd heeft de in se mededingingsbeperkende maatregel te beperken tot wat
noodzakelijk en proportioneel was.
Dat geldt niet voor het Reglement. Het is niet voldoende onderbouwd en genuanceerd
om overtuigend aan te tonen dat inderdaad uitsluitend doelstellingen van algemeen belang
werden nagestreefd. In het bijzonder zijn de in artikel 3 van het Reglement opgesomde
vermoedens tekenend voor de ingesteldheid die elke meer dan louter incidentele
multidisciplinaire samenwerking strikt wil verbieden; zij doorstaan de evenredigheidstoets
niet.
Terzijde gelaten de vraag of zij geldig tot stand zijn gekomen zonder de voorafgaande
beslissing van de algemene raad van de toenmalige Nationale Orde, blijkt uit de
overeenkomsten die de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles heeft
aangegaan met het Instituut der bedrijfsrevisoren en met het Instituut van de accountants
en belastingconsulenten, dat volgens deze (toch niet marginale) orde de genoemde
deontologische verplichtingen geen absoluut verbod van gestructureerde samenwerking
vereisen.
Ook in Duitsland zijn geïntegreerde multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
toegestaan, en in Frankrijk is er in 1999 in de Conseil national des barreaux
overeenstemming bereikt over een regulering die geenszins de strekking heeft de
uitoefening van het beroep van advocaat in een multidisciplinair samenwerkingsverband
te verbieden6.
Deze binnen- en buitenlandse voorbeelden betreffende ten zeerste vergelijkbare
advocatenberoepen tonen aan dat de Orde van Vlaamse balies redelijkerwijze niet kon
menen dat de meest losse vorm van de in de commentaar bij artikel 2 opgesomde groepen
of vormen van samenwerkingsverbanden met een onafhankelijk beoefenaar van een vrij
beroep die aan een vergelijkbare deontologie als de advocaat onderworpen is, de vrijheid
en de onafhankelijkheid van de advocaat en het voortbestaan van een integere advocatuur
in gevaar brengt.
Een dergelijk ongedifferentieerd en onbeperkt verbod kan niet noodzakelijk en
proportioneel worden geacht. De heterogeniteit van de op juridisch gebied actieve vrije
beroepen brengt trouwens met zich mee dat per beroepsgroep moet bekeken worden of de
zelfreguleringsmaatregelen niet verder gaan dan noodzakelijk is.
Ik heb nog drie punctuele opmerkingen:
- De voorliggende vordering is niet te laat ter kennis gebracht van de beide Ordes.
Artikel 501, § 1 Ger.W. vereist niet dat de kennisgeving geschiedt voor het instellen van
6 Zie Le Dalloz, 2003, 773 s., 855 s.
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de vordering of voor het verstrijken van de termijn van twee maanden waarover de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie beschikt om een vordering tot
nietigverklaring in te stellen. De beide Ordes zijn geen verweerders maar (eventueel)
tussenkomende partijen.
- Binnen het kader van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het omstandig
gemotiveerde arrest Wouters zijn de artikelen 2 en 3 van het Reglement zo omvattend en
ongenuanceerd verbiedend dat het vragen van een prejudiciële beslissing overbodig is.
- De aanmelding van het Reglement bij de Europese Commissie en bij de Belgische
Raad voor de Mededinging staan niet eraan in de weg dat het Hof nu reeds uitspraak doet
op de voorliggende vordering. Ook de inwerkingtreding op 1 mei 2004 van de
Verordening (E.G.) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag is te
dezen irrelevant.
ARREST

(A.R. C.03.0139.N)

I. Vordering
De vordering strekt tot nietigverklaring van het reglement van de Orde van
Vlaamse Balies inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten aangenomen op 22 januari 2003.
De vordering luidt als volgt:
"De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie vordert hierbij overeenkomstig artikel 501 van het Gerechtelijk Wetboek de nietigverklaring van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten aangenomen door
de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003.
De bij artikel 497 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven kennisgeving
heeft hij ontvangen op 27 januari 2003.
Het bericht van kennisgeving, de tekst van het reglement, en de door de Orde
van Vlaamse Balies erbij gevoegde commentaar worden bij dit verzoekschrift
gevoegd.
De vordering strekt tot nietigverklaring van het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten (hierna: het Reglement) op grond dat de artikelen 2 en 3 ervan indruisen tegen de wetten en bijgevolg ook door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast.
Artikel 2 voert voor de advocaten een algemeen verbod in om een groep te
vormen of een samenwerkingsverband aan te gaan met niet-advocaten met het
oog op beroepsmatige samenwerking. Het somt tevens een aantal gevallen van
verboden samenwerking op.
Artikel 3 geeft eveneens een opsomming van een aantal feitelijke dan wel juridische omstandigheden die constitutief zijn voor en het bestaan aantonen van een
niet-toegelaten groep of samenwerkingsverband.
De artikelen 2 en 3 van het Reglement druisen in tegen de artikelen 81, lid 1 en
49 van het E.G.-Verdrag, gesloten te Rome op 25 maart 1957 zoals gewijzigd
door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, en artikel 2, §1 van de op
1 juli 1999 gecoördineerde wet tot bescherming van de economische mededin-
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ging.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, inzonderheid uit het arrest van 19 februari 2002 in de zaak C-309/99 (hierna: arrest
Wouters) blijkt de uitlegging die het Hof geeft aan de voormelde verdragsbepalingen.
Het Reglement dient aldus te worden aangemerkt als een besluit van een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 81, lid 1 van het E.G.-Verdrag, het
beperkt de mededinging en het beïnvloedt het intracommunautair handelsverkeer
ongunstig; de mededingingsbeperkende maatregelen die eruit voortvloeien gaan
verder dan noodzakelijk is ter verzekering van de goede uitoefening van het beroep van advocaat.
Artikel 2 van het Reglement voert een algemeen verbod in voor advocaten om
een groep te vormen of een samenwerkingsverband aan te gaan met leden van iedere andere beroepsgroep en artikel 3 verbiedt bepaalde vormen van samenwerking tussen advocaten en leden van iedere andere beroepsgroep en voert het een
vermoeden van verboden samenwerking in voor deze vormen van samenwerking, zonder dat zulk verbod of vermoeden noodzakelijk kan worden geacht voor
de goede uitoefening van het beroep van advocaat.
Het in de artikelen 2 en 3 van het Reglement vervatte verbod van samenwerking en vermoeden van verboden samenwerking met andere beroepsgroepen dan
advocaten, zonder dat wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken
van deze beroepsgroepen, dient in het licht van het arrest Wouters als een disproportionele maatregel te worden beschouwd die verder gaat dan noodzakelijk is
ter verzekering van de goede uitoefening van het beroep van advocaat.
De mededingingsbeperkende impact van het verbod is onmiskenbaar, aangezien het elke vorm van georganiseerde samenwerking tussen advocaten en nietadvocaten verbiedt, zonder uitzondering of mogelijkheid van afwijking.
De rechtzoekende zal hierdoor niet alleen nooit kunnen profiteren van de voordelen van de geïntegreerde dienstverlening. Het wordt bovendien zeer moeilijk
gemaakt voor zijn advocaat om op niet-geïntegreerde manier met niet-advocaten
samen te werken wanneer daaraan objectief behoefte is.
De toepassing van het Reglement zal mogelijk tot gevolg hebben dat een aantal kantoren die gericht zijn op niet-geïntegreerde samenwerking met niet-advocaten van de markt zal verdwijnen of althans minder vlot zal kunnen werken. Dit
zal een duidelijke beperking van de concurrentie op markt van juridische dienstverlening met zich meebrengen.
Het verbod geldt daarenboven ook voor elke vorm van duurzame samenwerking met niet-advocaten die juridische beroepen beoefenen zoals fiscalisten en
notarissen. Ook wat deze beroepen betreft is niet in de mogelijkheid van afwijkingen voorzien.
De notie "samenwerkingsverband" omvat het hele spectrum van samenwerkingsvormen. Het verbod van artikel 2 is van toepassing op vormen van samenwerking, gaande van daadwerkelijk "geïntegreerde" samenwerking tot lossere
vormen van samenwerking zoals operationele samenwerking, gelieerde kantoren,
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geïntegreerd adviesaanbod of dienstverlening, interprofessionele referenties.
In zoverre het verbod van artikel 2 van het Reglement niet enkel van toepassing is op de geïntegreerde samenwerking maar tevens op lossere vormen van samenwerking, gaat de uit artikel 2 voortvloeiende beperking van de mededinging
bijgevolg verder dan hetgeen voor een goede rechtsbedeling strikt noodzakelijk
is.
Ook dient te worden vastgesteld dat het in artikel 2, lid 4 van het Reglement
vervatte verbod op "het rechtstreeks of onrechtstreeks delen tussen advocaten en
deze personen van erelonen of algemene kosten" niet strookt met het evenredigheidsbeginsel. In bepaalde gevallen kunnen erelonen en kosten gedeeld worden
tussen een advocaat en een niet-advocaat. Het moet voor een advocaat mogelijk
zijn om bij de behandeling van een dossier de hulp in te roepen van niet-advocaten, zoals gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants enz. en de kost van deze
prestaties door te rekenen aan zijn cliënt. Het is niet nodig voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat om deze rechtstreekse of onrechtstreekse deling van ereloon of kosten te verbieden.
Artikel 3 van het Reglement verbiedt een aantal vormen van samenwerking op
de grond dat zij de goede uitoefening van het beroep van advocaat, met name
diens onafhankelijkheid, partijdigheid, beroepsgeheim en de vermijding van belangenconflicten in gevaar zouden brengen.
De genoemde samenwerkingsvormen omvatten evenwel ook beperkte, niet-geïntegreerde en zelfs uitermate losse en occasionele samenwerkingen waarvan
niet valt in te zien op welke manier de invoering van een verbod noodzakelijk
zou zijn ter verzekering van een goede uitoefening van het beroep van advocaat.
Het door advocaten en niet-advocaten samen betrekken of gebruiken dan wel ter
beschikking stellen aan de ander van kantoren, kantoorgebouwen of andere onroerende goederen (artikel 3, lid 1) hoeft uiteraard geen afbreuk te doen aan de
onafhankelijkheid en andere in artikel 1 van het Reglement vermelde waarden
van de advocaat.
In de mate dat artikel 2 van het Reglement een totaal en algemeen verbod van
samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten bevat, en daarbij zowel betrekking heeft op geïntegreerde als losse vormen van samenwerking, en in de
mate dat artikel 3 van het Reglement bepaalde vormen van samenwerking tussen
advocaten en niet-advocaten, die ook betrekking hebben op losse samenwerking,
verbiedt en een vermoeden van verboden samenwerking voor deze vormen van
samenwerking invoert, gaan deze bepalingen verder dan noodzakelijk is voor het
verzekeren van de correcte uitoefening van het beroep van advocaat.
Bijgevolg druisen deze bepalingen in tegen artikel 81, lid 1 van het E.G.-Verdrag, en op gelijkaardige wijze tegen artikel 2, §1 van de Wet Economische Mededinging 1999.
Nu artikel 2 van het Reglement een algemeen verbod van alle vormen van samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten bevat, en artikel 3 een verbod
van bepaalde vormen van samenwerking en een vermoeden van verboden samenwerking voor deze vormen van samenwerking invoert, druisen zij bovendien
in tegen artikel 49 van het E.G.-Verdrag.
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Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie strekt het bepaalde in artikel 49 van het E.G.-Verdrag zich ook uit tot niet-publiekrechtelijke regelingen
die op collectieve wijze de verrichting van diensten beogen te regelen.
Een regeling is strijdig met artikel 49 van het E.G.-Verdrag wanneer hierdoor
het recht van in een bepaalde lidstaat gevestigde dienstverrichters om diensten
aan te bieden aan cliënten die in een andere lidstaat zijn gevestigd, beperkt
wordt.
Te dezen beperken de artikelen 2 en 3 van het Reglement de mogelijkheid van
in België gevestigde advocaten en niet-advocaten om geïntegreerde en multidisciplinaire diensten aan te bieden aan potentiële klanten in andere lidstaten. Deze
belemmering van het intracommunautair handelsverkeer van diensten is reëel,
aangezien andere landen, zoals Nederland, geïntegreerde en minder verregaande
vormen van samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten (met uitzondering van accountants) wel toelaten. In nog andere landen, zoals Duitsland, zijn
zelfs geïntegreerde samenwerkingsverbanden tussen advocaten en accountants
toegestaan.
Deze beperking van het vrij verkeer van diensten kan niet worden gerechtvaardigd om dwingende redenen van algemeen belang, met name de verzekering van
de goede uitoefening van het beroep van advocaat in België. De artikelen 2 en 3
van het Reglement gaan verder dan hetgeen noodzakelijk is voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat in België.
Bijgevolg druisen zij in tegen artikel 49 van het E.G.-Verdrag.
Om deze redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal het Hof van
Cassatie het reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten
aangenomen door de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003 nietig te verklaren".
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft zijn vordering toegelicht.
Mr. Huguette Geinger heeft gepleit voor de Orde van Vlaamse Balies.
III. Feiten
Op de algemene vergadering van 22 januari 2003 heeft de Orde van Vlaamse
Balies het volgend reglement goedgekeurd "inzake beroepsmatige samenwerking
met niet-advocaten".
Artikel 1: De advocaat dient in zijn beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten zijn onafhankelijkheid, zijn partijdigheid en de bescherming van zijn beroepsgeheim te verzekeren en elk mogelijk belangenconflict te vermijden.
Artikel 2: Het is niet toegelaten dat advocaten met niet-advocaten een groep
vormen of een samenwerkingsverband aangaan met het oog op beroepsmatige
samenwerking, omdat dit de onafhankelijkheid, de partijdigheid, het beroepsgeheim en de zorg voor een beroepsuitoefening zonder belangenconflict in gevaar
brengt.
Zijn onder meer verboden:
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1. het rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van personen die niet de
hoedanigheid van advocaat van het geheel of een deel van het kapitaal van de
groep of het samenwerkingsverband;
2. het gebruik door deze personen van de benaming waaronder de groep of het
samenwerkingsverband werkzaam is;
3. het door deze personen feitelijk of rechtens uitoefenen van de zeggenschap
binnen de groep of het samenwerkingsverband;
4. het rechtstreeks of onrechtstreeks delen tussen advocaten en deze personen
van erelonen of algemene kosten.
Artikel 3: Het bestaan van een niet-toegelaten groep of samenwerkingsverband
in de zin van artikel 2 wordt onder meer vermoed wanneer rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet tegen vergoeding, advocaten en niet-advocaten:
1. kantoren, kantoorgebouwen of andere onroerende goederen samen betrekken of gebruiken, dan wel ter beschikking stellen van de ander;
2. roerende goederen zoals kantoormeubilair, burotica, hard- en software, netwerken samen gebruiken, dan wel ter beschikking stellen van de ander;
3. al of niet wederzijds, aan of ten behoeve van elkaar betalingen doen voor
goodwill of voor het doorverwijzen van cliënten;
4. samen kredieten, leningen of voorschotten opnemen, zekerheden stellen,
dan wel al of niet wederzijds aan of ten behoeve van de ander kredieten, leningen
of voorschotten toestaan, zekerheden stellen;
5. samen diensten inhuren van personeel of derden, dan wel personeel of
dienstverleners ter beschikking stellen van de ander;
6. door hen geleverde diensten en goederen of gemaakte kosten, niet zelf
rechtstreeks factureren aan hun cliënten, maar via de ander;
7. gezamenlijk of via de ander informatie, communicatie of publiciteit ontwikkelen of verspreiden;
8. enig geldelijk of ander voordeel rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen
aan elkaar of ontvangen van elkaar, zonder dat daartegenover aanwijsbare prestaties als advocaat staan.
Artikel 4: Een advocaat mag niet gedogen dat gesuggereerd of beweerd wordt
dat hij deel uitmaakt van een niet-toegelaten groep of samenwerkingsverband, en
dient hierop adequaat te reageren.
Artikel 5: Dit reglement verhindert niet dat de advocaat een groep of samenwerkingsverband vormt met advocaten in andere landen van de EU die aldaar de
voor eigen onderdanen wettelijke en deontologische regels respecteren en bij de
uitoefening van hun activiteiten in België de hier geldende wetten en deontologische regels naleven.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de vordering
Overwegende dat de in artikel 611 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde
vordering, overeenkomstig artikel 501, §1 van hetzelfde wetboek, binnen twee
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maanden na de kennisgeving van het reglement ingesteld wordt door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;
Dat het aangevochten reglement op 27 januari 2003 ter kennis werd gebracht
van de procureur-generaal;
Dat het verzoekschrift neergelegd ter griffie van dit Hof op 24 maart 2003 ontvankelijk is, ongeacht de datum waarop de vordering van de procureur-generaal
ter kennis werd gebracht aan de Orde van Vlaamse Balies;
B. Ten gronde
1. Overwegende dat het overeenkomstig het bestreden reglement niet toegelaten is dat "advocaten met niet-advocaten een groep vormen of een samenwerkingsverband aangaan met het oog op beroepsmatige samenwerking";
Dat het reglement voorbeelden geeft van vormen van verboden groepsvorming
of van verboden samenwerkingsverbanden; dat volgens de toelichting gegeven
door de Orde, alle mogelijke vormen van samenwerking bedoeld worden, zoals
een geïntegreerde samenwerking, een middelenvennootschap of groeperingsovereenkomst, een netwerk of organieke correspondentie "maar dat er nog veel
andere aanduidingen zijn die kunnen worden gehanteerd, zoals nationale of internationale partners of partnership, operationele samenwerking, gelieerde kantoren, geïntegreerd adviesaanbod of dienstverlening, interprofessionele referentie
of een economisch samenwerkingsverband";
Dat het reglement in artikel 3 een niet-beperkende lijst geeft van gegevens
waaruit een vermoeden van een niet-toegelaten groep of samenwerkingsverband
blijkt;
2. Overwegende dat, krachtens artikel 81 van het E.G.-Verdrag, onverenigbaar
met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen
ondernemingen, alle besluiten van ondernemingsverenigingen en alle feitelijke
gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en
ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst;
Overwegende dat het begrip onderneming in het kader van het mededingingsrecht elke eenheid omvat die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar
rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;
Dat onder economische activiteit onder meer moet begrepen worden een activiteit die bestaat in het aanbieden van diensten op een bepaalde markt;
Dat advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies, tegen beloning diensten aanbieden op het gebied van de rechtshulp, bestaande uit het geven van adviezen, het redigeren van contracten en andere stukken
alsmede de vertegenwoordiging van de cliënt in rechte, en zelf de aan deze
dienstverlening verbonden risico's dragen; dat de leden van die balies aldus ondernemingen zijn in de zin van het voornoemde artikel 81;
Overwegende dat de Orde van Vlaamse Balies, krachtens artikel 495 van het
Gerechtelijk Wetboek, voor de balies die er deel van uitmaken en uitsluitend samengesteld zijn uit advocaten, de taak heeft te waken over de eer, de rechten en
de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden; dat zij ook initiatieven
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en maatregelen neemt die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels
en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende; dat zij betreffende die aangelegenheden voorstellen doet aan de bevoegde overheden;
Overwegende dat het bestreden reglement, in zoverre het gaat om de door het
verzoek aangevochten bepalingen, niet rechtstreeks betrekking heeft op de kerntaak van de overheid zoals het recht op juridische bijstand dat door artikel 23,
derde lid van de Grondwet wordt gewaarborgd, maar in hoofdzaak ertoe strekt de
interne organisatie van het beroep te regelen op een wijze die de beroepsorganisatie zelf als de meest doeltreffende beschouwt voor de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden; dat het niet tot hoofdstrekking heeft de fundamentele regels van het beroep te bepalen ook al kan het op de handhaving van die
fundamentele regels een invloed hebben; dat de vastgestelde regels enkel voor
rekening van de Orde komen;
Dat het reglement vastgesteld door de Orde van Vlaamse Balies derhalve als
een besluit van een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 81, lid 1 E.G.
dient te worden aangemerkt;
Overwegende dat het opgelegde verbod dat op alle vormen van samenwerking
betrekking heeft en de economische vrijheid van alle Vlaamse advocaten beperkt, het dienstenverkeer en de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden en tot gevolg heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke
markt wordt beperkt;
3. Overwegende dat het verbod neergelegd in artikel 81 van het Verdrag evenwel, zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op 19 februari
2002 heeft beslist in de zaak 309/99, niet onbeperkt is in zaken waarin de nationale regels van openbare orde nog moeten worden gehandhaafd, zoals de regels
die de uitoefening van het beroep van advocaat regelen; dat, volgens het genoemde arrest, niet elke overeenkomst tussen ondernemingen of elk besluit van
een ondernemingsvereniging die de handelingsvrijheid van de partijen of een van
hen beperkt, automatisch onder het verbod valt; dat dit arrest beslist: "Bij de toepassing van deze bepaling op een concreet geval moet namelijk in de eerste
plaats rekening worden gehouden met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit van de ondernemersvereniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het bijzonder met de doelstellingen daarvan, welke in casu verband houden met de noodzaak om regels vast te stellen inzake organisatie, bekwaamheid, deontologie, toezicht en aansprakelijkheid, die aan de eindgebruikers van juridische diensten de nodige garantie van integriteit en ervaring bieden
en een goede rechtsbedeling verzekeren.(...) Vervolgens moet worden onderzocht of de daaruit voortvloeiende beperkende gevolgen voor de mededinging
inherent zijn aan deze nagestreefde doeleinden";
Dat hieruit volgt dat artikel 81, lid 1 E.G.-Verdrag, niet geschonden wordt
doordat vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten of de Orde van hun balies
door middel van zelfregulering bepaalde ethische regels vastleggen indien deze
regels evenredig blijven met het nagestreefde en door de nationale openbare
overheid opgelegde doel;
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Dat het aan het Hof toekomt te onderzoeken of de door de Orde opgelegde regels evenredig waren;
Overwegende dat, in België, voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat, van wezenlijk belang is dat de cliënt in volledige onafhankelijkheid en in
zijn belang zou worden verdedigd; dat de advocaat in dit verband elk risico van
belangenconflicten moet vermijden en een strikt beroepsgeheim in acht moet nemen;
Dat die deontologische verplichting tot gevolg heeft dat bepaalde vormen van
samenwerking met bepaalde beroepsbeoefenaars met die doelstellingen niet verenigbaar zijn; dat dit inzonderheid geldt voor samenwerkingsvormen waarin, gelet op de aard van het beroep van de personen met wie wordt samengewerkt en
de maat van integratie van de andere beroepsbeoefenaars, het gevaar voor belangenconflicten beduidend is;
Overwegende dat het reglement een algemeen verbod inhoudt van een groepsof samenwerkingsverband zonder enige nadere precisering van de beroepen met
wie een samenwerking wordt verboden; dat dit verbod ook geldt ongeacht de
vorm waarin deze samenwerking zou geschieden en inzonderheid ongeacht of
een geïntegreerde samenwerking dan wel niet-geïntegreerde samenwerking
wordt bedoeld;
Dat het reglement verbiedt een "groep" te vormen en het bestaan van een
"groep" vermoedt ook op grond van losse vormen van samenwerking; dat het reglement weliswaar aanneemt in de toelichting dat de betrokkenen het tegenbewijs kunnen leveren dat er geen groep of samenwerking bestaat maar dat het reglement ook aanneemt dat de vermoedens niet limitatief zijn opgesomd zodat het
te volgen gedrag niet voldoende bepaald is en onduidelijk is welke vormen van
samenwerking verboden worden;
Dat geen enkele afwijking van het verbod wordt toegestaan ook niet wanneer
de toepassing van het verbod tot gevolg kan hebben dat nationaal bepaalde associaties zouden kunnen verplicht worden, gelet op de uiteenlopende regulering in
de respectieve gemeenschap, de ontbinding ervan te beslissen of dat op Europees
vlak de mededinging met verbanden uit de buurlanden die een minder stringent
verbod opleggen aan advocaten zich met andere vrije beroepen te verenigen onmogelijk zou blijken;
Dat deze beperkingen in hun samenhang beschouwd niet aantoonbaar vereist
zijn voor de handhaving van de belangen die de wetgever aan de Orde van
Vlaamse Balies heeft toevertrouwd in artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek;
4. Overwegende dat uit het geheel van die elementen volgt dat de artikelen 2
en 3 van het reglement een te vergaande beperking inhouden van de mogelijke
samenwerking tussen advocaten en andere personen en derhalve een inbreuk inhouden op artikel 81, lid 1 E.G.; dat zij derhalve moeten worden vernietigd;
Dat de vordering gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verklaart de artikelen 2 en 3 van het reglement van 22 januari 2003 inzake be-
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roepsmatige samenwerking met niet-advocaten nietig;
Laat de kosten ten laste van de Staat.
25 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger, D. Vandemeersch, Brussel, P. Taelman, Gent en Kirkpatrick.

Nr. 457
1° KAMER - 26 september 2003

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - OVERDRACHT VAN SCHULD - INDEPLAATSSTELLING VAN SCHULDENAARS TOESTEMMING VAN DE SCHULDEISER - SCHULDVERNIEUWING.
2º SCHULDVERNIEUWING - OVERDRACHT VAN SCHULD - INDEPLAATSSTELLING
VAN SCHULDENAARS - TOESTEMMING VAN DE SCHULDEISER.
3º SCHULDVERNIEUWING - WIL OM DE SCHULDVERNIEUWING TOT
STAND TE BRENGEN - UITING.
4º SCHULDVERNIEUWING - DELEGATIE VAN SCHULDENAAR - ONTSLAG, DOOR
DE SCHULDEISER, VAN DE SCHULDENAAR DIE DE DELEGATIE HEEFT VERRICHT - OPRICHTING VAN EEN
HANDELSVENNOOTSCHAP DOOR DE SCHULDENAAR - OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST AAN DIE
VENNOOTSCHAP - AANVAARDING VAN DE OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE
SCHULDEISER.
1º en 2° Schuldvorderingen zijn overdraagbaar, schulden daarentegen niet; de schuldenaar
kan de schuldeiser niet ertoe dwingen een nieuwe schuldenaar in zijn plaats te
aanvaarden; wanneer de schuldeiser in die indeplaatsstelling toestemt, ontstaat er
schuldvernieuwing1. (Art. 1275 B.W.)
3º Schuldvernieuwing wordt niet vermoed; de wil om ze tot stand te brengen moet duidelijk
uit de handeling blijken2. (Art. 1273 B.W.)
4º De delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft
die zich tegenover de schuldeiser verbindt, brengt geen schuldvernieuwing teweeg,
indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de
delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan; een dergelijk ontslag kan niet
worden afgeleid uit het feit dat de schuldeiser facturen en rekeningoverzichten heeft
toegezonden aan de door de schuldenaar opgerichte handelsvennootschap waaraan hij,
naar zijn zeggen de tussen hem en de schuldeiser bestaande overeenkomst van
alleenverkoop heeft overgedragen. (Art. 1275 B.W.)
(QUALIVIE N.V. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0292.F)

I. Bestreden beslissing
1 Cass., 12 sept. 1940, Bull. en Pas. 1941, I, 213.
2 Zie Cass., 24 april 1978, Rev. Dr. Soc. 1978, p. 340; 9 maart 1972, A.C. 1972, 647.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 10 september 2001 door
het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld:
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1271, 2°, 1273, 1275 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht alleen kan worden afgeleid uit gegevens die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijst de rechtsvordering van eiseres tegen verweerder af op grond:
enerzijds, dat "(verweerder) aanvoert dat de concessieovereenkomst van alleenverkoop
is overgedragen op de onderneming die hij in 1993 heeft opgericht en dat noch die overeenkomst noch de sinds die datum opgemaakte facturen hem niet langer aanbelangen;
een wederkerige overeenkomst met toestemming van de overgedragen medecontractant
kan worden overgedragen;
een dergelijke toestemming kan stilzwijgend zijn en kan volgen uit het samenvallen van
feiten waaruit de vaste wil van de medecontractant blijkt om te aanvaarden dat de algemene schulden bij de overeenkomst worden overgedragen aan een derde overnemer en de
overdrager wordt vrijgesteld;
er wordt in dit geval niet betwist dat sedert de oprichting van de B.V.B.A. JCD Piscines
alle facturen die (eiseres) heeft opgemaakt uitsluitend op naam van die B.V.B.A. zijn opgesteld en aan haar zijn geadresseerd;
de rekeninguittreksels zijn eveneens aan haar geadresseerd;
uit die feiten volgt dat (eiseres) haar, stilzwijgende doch vaststaande, toestemming
heeft gegeven om de rechten en verplichtingen uit de concessieovereenkomst van alleenverkoop en uit de rekeningen die verband houden met de uitvoering van die overeenkomst, voortaan door de B.V.B.A. JCD Piscines te laten uitvoeren;
zij heeft aldus de overdracht aanvaard van de wederkerige overeenkomst die oorspronkelijk met (verweerder) was gesloten",
en, anderzijds, dat "alleen het feit dat haar raadsman op 9 december 1998 een ingebrekestelling naar 'JCD Piscines de heer Debay' heeft gestuurd en dat (verweerder) in april en
mei 1999 enkele handgeschreven documenten voor ontvangst van een voorschot heeft ondertekend [die] hem door klanten waren bezorgd, zonder te verduidelijken dat hij als
zaakvoerder optrad, niet volstaan om als tegenbewijs, aan te tonen dat de overdracht van
de concessieovereenkomst van alleenverkoop niet is gebeurd of dat (eiseres) die overdracht niet heeft aanvaard".
Grieven
De overdracht van de verbintenissen die in een wederkerige overeenkomst zijn vervat
kan alleen gebeuren met de vaststaande toestemming van de medecontractant die schuldeiser is van die verbintenissen om de overdrager vrij te stellen en laatstgenoemde hoort
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zulks te bewijzen, overeenkomstig de artikelen 1315, 1271, 2°, 1273, 1275 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dienaangaande dat schuldvernieuwing, als bedoeld in artikel 1271, 2° van het Burgerlijk Wetboek, en die tot stand komt
wanneer een nieuwe schuldenaar gesteld wordt in de plaats van de vorige, die door de
schuldeiser van zijn verbintenis ontslagen wordt, niet wordt vermoed; de wil om ze tot
stand te brengen moet duidelijk uit de handeling blijken.
Anderzijds brengt, ingevolge artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek, de omstandigheid dat een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuldeiser verbindt, geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser niet
uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van
zijn verbintenis wil ontslaan.
Bovendien kan het vrijstellen van de overdrager, net zoals elke afstand van een recht,
alleen worden afgeleid uit omstandigheden die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.
Het arrest leidt de stilzwijgende maar vaststaande toestemming van eiseres "om de
overdracht van de schulden uit de overeenkomst aan een derde overnemer aan te nemen
en de overdrager vrij te stellen" af uit de omstandigheid "dat in dit geval niet wordt betwist dat sedert de oprichting van de B.V.B.A. JCD Piscines alle facturen die (eiseres)
heeft opgemaakt uitsluitend op naam van die B.V.B.A. zijn opgesteld en aan haar zijn geadresseerd; dat de rekeninguittreksels eveneens aan haar zijn geadresseerd", terwijl uit die
omstandigheden alleen kan worden afleid dat eiseres akte heeft genomen van de delegatie
die verweerder heeft verricht.
Het oordeelt tevens "dat alleen het feit dat (de) raadsman (van eiseres) op 9 december
1998 een ingebrekestelling naar 'JCD Piscines de heer Debay' heeft gestuurd en dat (verweerder) in april en mei 1999 enkele handgeschreven documenten voor ontvangst van een
voorschot heeft ondertekend [die] hem door klanten [waren] bezorgd, zonder te verduidelijken dat hij als zaakvoerder optrad, niet volstaan om als tegenbewijs aan te tonen dat de
overdracht van de concessieovereenkomst van alleenverkoop niet is gebeurd of dat (eiseres) die overdracht niet heeft aanvaard", terwijl de aldus vastgestelde gegevens integendeel aanwijzingen kunnen zijn dat er geen schuldvernieuwing door wijziging van schuldenaar is geweest en dat eiseres niet hoort te bewijzen dat er geen schuldvernieuwing is geweest.
Het arrest miskent aldus de wettelijke begrippen schuldvernieuwing door het in de
plaats stellen van een nieuwe schuldenaar en delegatie (schending van de artikelen 1271,
2°, en 1275 van het Burgerlijk Wetboek) en ook de regels inzake het bewijs van de
schuldvernieuwing of meer in het algemeen van de vrijstelling van de overdrager in geval
van overdracht van verbintenissen uit een wederkerige overeenkomst (schending van alle
bepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel die in het middel worden aangewezen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, volgens de beginselen van het burgerlijk recht, schuldvorderingen kunnen worden overgedragen, schulden daarentegen niet; dat de schuldenaar zijn verbintenis moet uitvoeren en zijn schuldeiser niet mag dwingen een
nieuwe schuldenaar te aanvaarden in zijn plaats; dat er sprake is van een schuldvernieuwing wanneer de schuldeiser instemt met die indeplaatsstelling van
schuldenaars;
Dat, naar luid van artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek, schuldvernieuwing niet wordt vermoed; dat de wil om ze tot stand te brengen duidelijk uit de
handeling moet blijken;
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Dat, ingevolge artikel 1275 van dat wetboek, een delegatie, waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de
schuldeiser verbindt, geen schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan;
Overwegende dat het hof van beroep alleen uit de omstandigheden dat "dat sedert de oprichting [door verweerder] van de B.V.B.A. JCD Piscines", waarnaar
naar verweerders zeggen de concessieovereenkomst van alleenverkoop tussen
hem en eiseres is overgedragen, "alle facturen die [eiseres] heeft opgemaakt uitsluitend op naam van die B.V.B.A. zijn opgesteld en aan haar zijn geadresseerd"
en dat "de rekeninguittreksels zijn eveneens aan haar geadresseerd", niet wettig
heeft kunnen afleiden dat eiseres met de overdracht van die overeenkomst en dus
met de vrijstelling van verweerder had ingestemd;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het hoger beroep van verweerder en over de kosten daarvan;
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 .
26 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 458
1° KAMER - 26 september 2003

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - GEDWONGEN
TENUITVOERLEGGING OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING - VERKOOP UIT DE HAND, AMBTSHALVE
BEVOLEN IN HET BELANG VAN DE PARTIJEN OF OP VERZOEK VAN DE BESLAGLEGGENDE SCHULDEISER

- NIET PLAATSVINDEN VAN DE VERKOOP UIT DE HAND - BEGRIP.
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - GEDWONGEN
TENUITVOERLEGGING OP ONROEREND GOED - BESCHIKKING - VERKOOP UIT DE HAND, AMBTSHALVE
BEVOLEN IN HET BELANG VAN DE PARTIJEN OF OP VERZOEK VAN DE BESLAGLEGGENDE SCHULDEISER

- MOEILIJKHEDEN - BESLAGRECHTER - OMVANG VAN ZIJN BEVOEGDHEID.
1º Met de woorden "niet plaatsvinden van (de verkoop uit de hand)" doelt artikel
1580quater, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek op het geval waarin dat soort van
verkoop niet kan doorgaan1. (Art. 1580quater, tweede lid Ger.W.)
1 Zie ENGELS, "De verkoop uit de hand van de in uitvoerend beslag genomen onroerende goederen",
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2º Wanneer de beslagrechter ambtshalve de verkoop uit de hand bevolen heeft in het
belang van de partijen of die verkoop toegestaan heeft op verzoek van de
beslagleggende schuldeiser, kan hij uitspraak doen over elke hem door één der partijen
voorgelegde moeilijkheid en zulks tot het verlijden van de notariële akte; die moeilijkheid
kan onder meer erin bestaan dat die akte niet is verleden binnen de door hem
vastgestelde termijn omdat de vermoedelijke koper niet is komen opdagen; in dat geval
kan de beslagrechter de verkoop uit de hand bevelen of toestaan onder andere
voorwaarden. (Art. 1580quater Ger.W.)
(AL MUHANNA PROPERTIES LIMITED e.a. T. CREDIBE N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0346.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, op 11 maart 2002 in laatste
aanleg gewezen door de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
Overwegende dat de artikelen 1580bis en 1580ter van het Gerechtelijk Wetboek de procedure regelen die van toepassing is wanner de beslagrechter ambtshalve de verkoop uit de hand van een in beslag genomen pand beveelt of die verkoop toestaat op verzoek van de beslagleggende schuldeiser;
Overwegende dat artikel 1580quater, eerste lid, bepaalt dat, ingeval die artikelen worden toegepast, de zaak ingeschreven blijft op de rol tot het verlijden van
de notariële akte en dat zij bij moeilijkheden opnieuw voor de rechter kan worden gebracht door een eenvoudige schriftelijke verklaring, neergelegd ter griffie
of aan de griffie verzonden; dat, krachtens het tweede lid van die bepaling, bij
weigering van toelating tot verkoop uit de hand of bij het niet plaats vinden ervan, de rechter een notaris belast met de veiling van de goederen en met de verrichtingen tot rangregeling;
Overwegende dat met de woorden "niet plaatsvinden van [de verkoop uit de
hand] die bepaling doelt op het geval waarin dat soort van verkoop niet kan
doorgaan;
Dat daarentegen de rechter uitspraak kan doen over elke, hem door een der
partijen voorgelegde moeilijkheid en zulks tot het verlijden van de notariële akte;
Dat die moeilijkheid onder meer erin kan bestaan dat die akte niet is verleden
binnen de door de beslagrechter vastgestelde termijn omdat de vermoedelijke koper niet is komen opdagen;
R.W. 1998-1999, 1499; E. DIRICX, "Overzicht van rechtspraak beslag en collectieve schuldenregeling,
T.P.R. 2000, 1274.
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Dat de rechter in dat geval de verkoop uit de hand kan bevelen of toestaan onder andere voorwaarden;
Dat het middel faalt naar recht;
Tweede middel:
Overwegende dat de bestreden beschikking op de gronden die het middel
weergeeft antwoordt op de in het middel aangegeven conclusie van de eisers
door ze tegen te spreken, en, overeenkomstig artikel 1580ter, vierde lid van het
Gerechtelijk Wetboek, aangeeft om welke redenen de verkoop uit de hand het
belang van de partijen dient.
Dat de beschikking aldus regelmatig met redenen is omkleed en naar recht verantwoord;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Derde middel:
Overwegende dat de bestreden beschikking de vordering van de eerste verweerster, beslagleggende schuldeiser, die ertoe strekt haar te machtigen om het
in beslag genomen pand uit de hand te verkopen aan de vennootschap Europort
Belgium, ontvankelijk en gegrond verklaart;
Dat de beschikking vervolgens de wijze van uitvoering van die machtiging
preciseert door, enerzijds, eiseres het recht te verlenen dat goed te verkopen,
maar door anderzijds de eerste verweerster te machtigen om de authentieke akte
te verlijden "ongeacht of de beslagen schuldenaar al dan niet tegenwoordig is";
Dat het middel waarin wordt aangevoerd dat de beschikking de machtiging
verleent om het pand niet aan de eerste verweerster maar aan eiseres uit de hand
te verkopen, feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
26 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Simont.

Nr. 459
1° KAMER - 26 september 2003

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN GEBREKKIG PRODUCT - BEGRIP.
Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te
verwachten, alle omstandigheden van het ogenblik in aanmerking genomen, met name
de presentatie van het product en het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik
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van het product; zulks kan het geval zijn met een tandbeugel, onder meer voor jonge
kinderen, die meestal niet bij machte zijn de gevaren van het gebruik in te schatten 1. (Art.
5 Wet 25 febr. 1991 houdende de productenaansprakelijkheid)
(ETS LEONE T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0362.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 april 2001 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ddier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
...
IV. Beslissing van het Hof
De eerste drie onderdelen samen:
Overwegende dat uit de context van het arrest blijkt dat het hof van beroep
heeft beslist dat eiseres slechts de beugel van de prothese had vervaardigd;
Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen;
Vierde onderdeel:
Overwegende dat het hof van beroep niet gehouden was te antwoorden, enerzijds, op overwegingen waaruit eiseres geen enkele juridische gevolgtrekking
maakte en, anderzijds op louter hypothetische overwegingen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Vijfde onderdeel:
Overwegende dat, krachtens artikel 5 van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, een product gebrekkig
is wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle
omstandigheden van het ogenblik in aanmerking genomen, met name de presentatie van het product en het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van
het product;
Overwegende dat het arrest beslist dat de tandbeugel, ten gevolge van de noodzaak om "elastieken te gebruiken waarvan de wijze van bevestiging vooral voor
jonge kinderen een gevaar opleverde", een gebrek vertoonde dat de schade heeft
veroorzaakt en dat "het gebruik van het product een redelijkerwijs te voorziene
schade kon veroorzaken, daar het met name bestemd was voor jonge kinderen
die doorgaans niet bij machte zijn de gevaren van het gebruik in te schatten; dat
de omstandigheid dat de [derde verweerster] een onvoorzichtigheid heeft begaan
1 I.v.m. de noodzaak voor de producent om rekening te houden met gemakkelijk te voorzien
verkeerd gebruik, zie T. VANSWEEVELT, "De wet van 25 februari 1991 inzake
productenaansprakelijkheid", R.G.D.C. 1992, 96, nr. 37; B. DUBUISSON, "La notion de défaut dans la
directive européenne du 25 juillet 1985", D.C.C.R. 1989, 79; M. FALLON, "La loi du 25 février 1991",
J.T. 1991, 472.
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toen ze de litigieuze prothese uit haar mond nam zonder eerst de elastieken waardoor de prothese aangespannen bleef los te maken de aansprakelijkheid aan de
zijde van de producent niet uitsluit, daar hij onmogelijk niet op de hoogte kon
zijn van het gevaar dat een dergelijke prothese inhield in weerwil van de aan jonge gebruikers verstrekte adviezen om voorzichtig te zijn";
Overwegende dat het hof van beroep aldus zijn beslissing dat de prothese niet
de veiligheid bood die men gerechtigd was te verwachten, naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
26 september 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 460
3° KAMER - 29 september 2003

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - MAROKKAANSE
BESLISSING - ECHTGENOOT VAN MAROKKAANSE NATIONALITEIT - VERSTOTING - UITWERKING UITWERKING IN BELGIË - VOORWAARDEN - VOORWAARDEN IN BELGIË.
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALLERLEI RECHT VAN VERDEDIGING - MAROKKAANSE BESLISSING - VERSTOTING - UITWERKING UITWERKING IN BELGIË.
3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VORM - MEMORIE VAN ANTWOORD.
1º en 2° Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in Marokko gedane verstoting
voldoet aan de in artikel 570, tweede lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
voorwaarde van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer het arrest zich
baseert op de omstandigheid dat de verstoten echtgenote na de verstotingsprocedure
achteraf ingestemd heeft met de verstoting en opgekomen is voor haar rechten als uit de
echt gescheiden vrouw, en daaruit afleidt dat, ofschoon het recht van verdediging van die
echtgenote nauwelijks is geëerbiedigd tijdens de verstotingsprocedue, laatstgenoemde
ontegensprekelijk in de verstoting heeft berust en aldus heeft toegegeven dat zij niet in
haar rechten was geschaad1. (Art. 570, tweede lid, 2° Ger.W.)
1 Zie Cass., 11 dec. 1995, A.R. S.95.0014.F, nr. 538; 29 april 2002, A.R. S.01.0035.F, nr. 259, met
concl. O.M., inz. nrs. 5 en 6 van de concl. In de onderhavige zaak die geleid heeft tot dit arrest
concludeerde het openbaar ministerie tot de verwerping. In de lijn die het Hof z.i. in de
bovenvermelde arresten gevolgd had, was het, op het eerste en tweede onderdeel, van oordeel dat
artikel 570, tweede lid, 1° en 2° van het Gerechtelijk Wetboek niet wordt geschonden door het arrest
dat, enerzijds, vaststelt dat de verstoten echtgenote, die, zoals haar man, van Marokkaanse
nationaliteit was, naar behoren is opgeroepen voor de Marokkaanse rechter maar dat zij zich om
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3º Verweerder moet tegelijkertijd in zijn enige memorie van antwoord alle overwegingen
naar voren brengen die hij zinnens is uiteen te zetten in zijn antwoord op het
cassatieberoep2. (Art. 1092 Ger.W.)
(R.V.P. T. E.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0134.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 mei 2001 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, eerste en derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 570, tweede lid, 1° en 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- Belgische internationale openbare orde;
- algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de gelijkberechtiging van man en vrouw, neergelegd in artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955 en bij artikel 5 van Protocol nr. 7 van 22 november 1984 bij voornoemd
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Aangevochten beslissingen en redenen
Eiser acht de verstoting van de van Marokkaanse nationaliteit zijnde verweerster, die is
vastgesteld in een op 27 december 1994 in Marokko verleden akte, in strijd met de internationale openbare orde; bij beslissingen van 15 mei 1995 en van 14 augustus 1995 heeft
hij derhalve met ingang van 1 augustus 1995 aan verweerster en aan haar echtgenoot de
helft toegekend van het rustpensioen waarop haar echtgenoot aanspraak kan maken alsook
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden tegen "gezins"tarief; derhalve heeft hij op 2
juni 1997 beslist de door verweerster op 13 augustus 1996 ingestelde vordering tot toekenning van een gewaarborgd inkomen aan bejaarden verworpen, op grond dat zij, gelet
op het feit dat zij een feitelijk gescheiden en niet uit de echt gescheiden vrouw was, reeds
het maximumbedrag kreeg van het gewaarborgd inkomen waarop zij aanspraak kon maken; met bevestiging van het beroepen vonnis zegt het bestreden arrest voor recht dat verweerster in haar hoedanigheid van uit de echt gescheiden vrouw, met ingang van 1 augustus 1995, recht heeft op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden; het beslist aldus hoofdpersoonlijke en materiële redenen niet naar de rechtbank heeft kunnen begeven toen de verstoting
werd uitgesproken, dat zij achteraf verklaard heeft in te stemmen met die verstoting en dat zij
opgekomen is voor haar rechten als verstoten echtgenote, en dat, anderzijds, teneinde de rechten van
de verstoten echtgenote op rustpensioen en op gewaarborgd inkomen voor bejaarden vast te stellen,
uitwerking verleent aan de beslissing waarbij de Marokkaanse rechter de akte van verstoting
bekrachtigd heeft. (Art. 570, tweede lid, 1° en 2° Ger.W.)
2 Cass., 18 juni 1981, A.R. 6327, A.C. 1980-81, nr. 533.
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zakelijk op de gronden dat de rechter, met toepassing van artikel 570 van het Gerechtelijk
Wetboek, onder meer dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is met de
beginselen van de Belgische openbare orde en de eerbiediging van het recht van verdediging en "dat de verstoting, die dagtekent van 27 september 1994, te dezen een verstoting
van het 'talâq'-type is en gegrond is op een eenzijdige wilsuiting van de man (in tegenstelling tot verstoting van het 'khol'-type die gebeurt door de man op verzoek van de vrouw
en tegen betaling van een vergoeding); de vrouw wordt niet werkelijk betrokken bij de
'talâq'-procedure en zij wordt van de verstoting pas op de hoogte gebracht op het openblik
van de uitspraak (zelfs als zij vóór de datum van de uitspraak wordt opgeroepen); de
echtgenote ontvangt als enige compensatie van de man, tijdens de abstinentieperiode
(idda) een troostprijs (moutâ) waarvan het bedrag wordt bepaald met inachtneming van de
bestaansmiddelen en de positie van de verstoten vrouw; voor het antwoord op de vraag of
elke verstoting van het 'talâq'-type noodzakelijkerwijs in strijd is met de Belgische openbare orde en automatisch het recht van verdediging miskent, dienen alle gegevens, eigen
aan elke afzonderlijke zaak, in aanmerking te worden genomen; te dezen dient met de volgende gegevens rekening te worden gehouden; ook al is [verweerster] niet gehoord tijdens
de verstotingsprocedure, toch is zij naar behoren opgeroepen op 11 oktober 1994 teneinde
op 10 november 1994 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Chefchaouen; [verweerster] verklaart zich om persoonlijke en materiële redenen niet ter plaatse te
hebben kunnen begeven toen de verstoting werd uitgesproken; zij verklaart nochtans:
'zonder dat op mij druk of dwang werd uitgeoefend, verklaar ik uit eigen wil en vrijwillig
ten volle akkoord te gaan met de beslissing tot verstoting die op 28 december 1984 in Marokko tegen mij werd uitgesproken'; in de beschikking van 27 december 1994 heeft rechter Benchiker Abdelilah de voor de heer M. O. C. de uit de 'echtscheiding' voortvloeiende
verplichtingen als volgt vastgesteld: - onderhoudsuitkering ten behoeve van de echtgenote
gedurende de wettelijke abstinentieperiode (3 maanden vanaf de echtscheiding) 3000 dirhams; - betaling van een moutâ van 2000 dirhams; - betaling van het resterende gedeelte
van de bruidschat: 25 dirhams; uit de akte van verstoting blijkt dat de heer M. O. C. het
bedrag van 5.025 dirhams aan [verweerster] heeft gestort; in die fase zou nog kunnen
worden aangenomen dat het recht van verdediging van verweerster tijdens de verstotingsprocedure nauwelijks werd geëerbiedigd; nochtans heeft [verweerster], door achteraf uitdrukkelijk met die verstoting in te stemmen, en vooral door op te komen voor haar rechten
als uit de echt gescheiden vrouw, ontegensprekelijk berust in de verstoting en aldus toegegeven dat zij niet in haar rechten is geschaad; die berusting heeft tevens tot gevolg dat de
verstoting niet noodzakelijkerwijs in strijd is met de Belgische internationale openbare
orde en bijgevolg uitwerking kan krijgen in België; inzake pensioenen is beslist dat 'de
verstoting niet als een feitelijke scheiding van de echtgenoten kan worden aangemerkt
maar met een echtscheiding moet worden gelijkgesteld. Daarmee dient rekening te worden gehouden in de Belgische rechtsorde. Wie uit de echt gescheiden is heeft recht op een
rustpensioen tegen het tarief voor alleenstaanden'; derhalve volgt uit alle bovenstaande gegevens dat [verweerster] moet worden geacht 'uit de echt gescheiden te zijn' van de heer
O. C. (die trouwens achteraf een nieuw huwelijk is aangegaan); haar oorspronkelijke vordering van 30 juni 1997 waarbij zij de door [eiser] op 2 juni 1997 ter kennis gebrachte beslissing betwistte is terecht door de eerste rechter gegrond verklaard".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De verstoting van verweerster kon, zoals het arrest erkent, in België alleen uitwerking
krijgen op de in artikel 570, tweede lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde dat zij betrokken werd bij een procedure waarbij haar recht van verdediging werd
geëerbiedigd. De omstandigheid dat de verstoten echtgenote achteraf in de verstoting
heeft berust heft de miskenning van dat recht niet op, aangezien de verstoting heeft plaats-
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gevonden zonder dat zij de mogelijkheid had haar opmerkingen te maken. Daaruit volgt
dat het arrest, daar het in weerwil van de uitdrukkelijke vaststelling dat "de vrouw niet
werkelijk betrokken wordt bij de 'talâq'-procedure en dat zij van de verstoting pas op de
hoogte wordt gebracht op het ogenblik van de uitspraak", dat verweerster te dezen niet is
gehoord tijdens de procedure van verstoting en dat haar recht van verdediging "tijdens de
verstotingsprocedure nauwelijks is geëerbiedigd", niettemin beslist dat eiser de gevolgen
van de verstoting dient te aanvaarden op grond dat verweerster, "door achteraf uitdrukkelijk met die verstoting in te stemmen, en vooral door op te komen voor haar rechten als uit
de echt gescheiden vrouw", "ontegensprekelijk berust heeft in de verstoting en heeft toegegeven dat zij niet in haar rechten is geschaad," de regel miskent volgens welke de buitenlandse beslissing in België enkel uitwerking kan krijgen wanneer ze het recht van verdediging eerbiedigt (schending van artikel 570, tweede lid, inzonderheid 2° van het Gerechtelijk Wetboek), en bovendien het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging alsook de Belgische internationale openbare orde miskent.
2. Tweede onderdeel
Gesteld al dat het recht van verdediging van de verstoten echtgenote geëerbiedigd zou
zijn, dan nog kan de eenzijdige verstoting van verweerster, krachtens artikel 570, tweede
lid, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, in België alleen uitwerking krijgen op voorwaarde
dat zij niets inhoudt dat in strijd is met de beginselen van openbare orde en met de regels
van de Belgische internationale openbare orde. Het beginsel van de gelijkheid van man en
vrouw en, meer bepaald, het beginsel van de gelijke rechten en verantwoordelijkheden
van de echtgenoten bij de ontbinding van het huwelijk maakt deel uit van de Belgische internationale openbare orde. Die beginselen zijn zo onaantastbaar en fundamenteel dat
daaraan geen afbreuk kan worden gedaan door de buitenlandse wet of het buitenlandse
vonnis die ermee in strijd zouden zijn, hoeveel aanknopingspunten de situatie met België
ook mag hebben. Bovendien vormen noch de berusting noch de instemming achteraf van
een van de partijen een reden om de met die fundamentele beginselen strijdige buitenlandse beslissing of buitenlands instituut te erkennen. Te dezen is, zoals het arrest vaststelt, de
eenzijdige verstoting, als wijze van beëindiging van de huwelijksband, volgens het Marokkaans recht het voorrecht van de man en van hem alleen. Ze eerbiedigt dus de gelijkberechtiging van man en vrouw niet daar "de vrouw niet werkelijk bij de procedure betrokken wordt en van de verstoting pas op de hoogte wordt gebracht op het ogenblik van de
uitspraak". Daaruit volgt dat voornoemd instituut in strijd is met de in artikel 570, tweede
lid, 1° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde beginselen en regels en, derhalve, geen uitwerking kon krijgen in België. Het doet wat dat betreft niet terzake dat verweerster te dezen achteraf "in de verstoting heeft berust". De berusting is immers niet mogelijk in aangelegenheden die de Belgische openbare orde raken. Daaruit volgt dat het arrest, daar het
op zijn minst impliciet toegeeft dat de verstoting van verweerster de rechtsgelijkheid van
man en vrouw niet eerbiedigt, maar niettemin beslist dat eiser de gevolgen van die verstoting moet aanvaarden op grond dat de berusting van verweerster in de verstoting tot gevolg heeft dat zij "niet noodzakelijkerwijs in strijd is met de internationale openbare orde
en bijgevolg uitwerking kan krijgen in België", derhalve de regel miskent volgens welke
de buitenlandse beslissing in België slechts uitwerking kan krijgen wanneer ze niets inhoudt dat in strijd is met de beginselen van openbare orde of met de regels van het Belgisch publiekrecht (schending van artikel 570, tweede lid, 1° van het Gerechtelijk Wetboek). Door aldus uitspraak te doen miskent het bovendien het algemeen rechtsbeginsel
betreffende de gelijkberechtiging van man en vrouw als bedoeld in het middel, alsook de
Belgische internationale openbare orde (schending van artikel 14 van het in het middel
vermelde Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, artikel 5 van het Protocol
nr. 7 bij dat verdrag alsook van de in het middel vermelde goedkeuringswet van 13 mei
1955).
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3. Derde onderdeel
De buitenlandse wet mag in België niet worden toegepast wanneer die wet in strijd is
met de beginselen van de Belgische internationale openbare orde. De Marokkaanse wet is
met die beginselen onverenigbaar, in zoverre zij aan de man het recht toekent het huwelijk
op discretionaire wijze te beëindigen buiten weten van de vrouw, zonder dat zij zich daartegen kan verzetten of van hetzelfde recht gebruik kan maken. Daaruit volgt dat het arrest,
dat erop wijst dat verweerster zich niet tegen de verstoting kon verzetten, dat in Marokko
de verstoting alleen mogelijk is voor de man en niet voor de vrouw, maar niettemin beslist
dat eiser verweerster als een uit de echt gescheiden vrouw moet beschouwen, de regel volgens welke de buitenlandse wet die in strijd is met de Belgische internationale openbare
orde niet in België mag worden toegepast, miskent (schending van de artikelen 3, inzonderheid derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek) en tevens de Belgische internationale
openbare orde en het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel van de gelijkberechtiging van man en vrouw miskent.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat verweerster, om in haar hoedanigheid
van uit de echt gescheiden vrouw van een loontrekkende, aanspraak te maken op
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, zich beroept op "een akte van verstoting die dagtekent van 27 december 1994 en naar behoren is bekrachtigd door de
Marokkaanse autoriteiten";
Dat het arbeidshof beslist dat het, teneinde te oordelen of die verstoting uitwerking kan hebben in België, diende na te gaan of de voorwaarden van artikel 570,
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek vervuld waren;
Overwegende dat de door een buitenlands gerecht regelmatig gewezen vonnissen betreffende de staat van de personen in de regel uitwerking hebben in België,
ongeacht elke uitvoerbaarverklaring;
Dat zij evenwel in België slechts als regelmatig gewezen worden aangemerkt
wanneer zij voldoen aan de in artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
voorwaarden;
Dat de eerbiediging van het recht van verdediging één van die voorwaarden is;
Overwegende dat het arrest, ofschoon het vaststelt dat verweerster "naar behoren is opgeroepen op 11 oktober 1994 teneinde op 10 november 1994 te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Chefchaouen" en dat zij verklaard
heeft "zich om persoonlijke en materiële redenen niet ter plaatse te hebben kunnen begeven", beslist "dat het recht van verdediging van [verweerster] tijdens de
verstotingsprocedure nauwelijks werd geëerbiedigd";
Dat het arrest, daar het zich baseert op de omstandigheid dat verweerster "achteraf" met de verstoting [...] heeft ingestemd en [...] opgekomen [is] voor haar
rechten als uit de echt gescheiden vrouw", en daaruit afleidt dat zij "ontegensprekelijk heeft berust in de verstoting en aldus heeft toegegeven dat zij niet in haar
rechten is geschaad", zijn beslissing dat de litigieuze verstoting voldoet aan de in
artikel 570, tweede lid, 2° van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde,
niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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En overwegende dat verweerder terzelfder tijd in een enkele memorie van antwoord alle opmerkingen naar voren moet brengen die hij zinnens is in zijn antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten; dat het Hof derhalve geen acht vermag te slaan op het tweede middel van antwoord van verweerster, dat op de griffie van het Hof is neergelegd op 6 november 2001;
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;
Veroordeelt verweerster in de kosten van haar tweede memorie van antwoord;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de overige kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
29 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Andersluidende conclusie3 van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Gérard, T'Kint en Draps.

Nr. 461
3° KAMER - 29 september 2003

1º PENSIOEN — GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN - TEN
ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN - TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE VERJARING - TERMIJN.
2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE VERJARING - TERMIJN - PENSIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN - TEN
ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN.
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE) - DUUR - TEN ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN - GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN.
1º, 2° en 3° De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering
van de uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor
bejaarden is van toepassing telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de
overlegging van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van
die verklaring de Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden
die onverschuldigde betaling niet te doen1. (Art. 21, §3, derde lid Wet 13 juni 1966
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden; artt. 11, §1, derde en vierde
lid en 20, §3 Wet 1 april 1969; artt. 20 en 26 K.B. 29 april 1969)
(R.V.P. T. P.)

3 Zie noot 1.
1 Zie Cass., 25 april 1994, A.R. S.93.0095.N, nr. 195; 29 sept. 2003, A.R. S.03.0003.F, infra, nr. 462.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0047.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 januari 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 21, §3, derde lid van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden bepaalt dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot terugvordering op vijf jaar wordt gebracht, onder meer ten aanzien van de sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet afleggen, door de schuldenaar, van een verklaring die is
voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een
vroeger aangegane verbintenis;
Overwegende dat artikel 20, §3 van de wet van 1 april 1969 tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden bepaalt dat de bepalingen van artikel
21 van voormelde wet van 13 juni 1966 toepasselijk zijn op het gewaarborgd inkomen;
Overwegende dat artikel 11, §1, derde lid van de wet van 1 april 1969 bepaalt
dat de gerechtigde aangifte moet doen zodra nieuwe gegevens het bedrag van de
in aanmerking te nemen bestaansmiddelen kunnen doen verhogen;
Overwegende dat artikel 20 van het koninklijk besluit van 29 april 1969 houdende algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, dat de controleur der belastingen de verplichting oplegt aan eiser kennis te
geven van elke wijziging die zich in de vermogenstoestand van de belanghebbende en van zijn echtgenoot voordoet, de verplichting van de gerechtigde om de
bij artikel 11, §1, derde lid van de wet van 1 april 1969 voorgeschreven verklaring te doen, laat bestaan;
Dat het arrest, door het tegendeel te beslissen teneinde de verjaringstermijn
van vijf jaar niet toe te passen, de artikelen 11, §1, derde lid van de wet van 1
april 1969 en 21, §3, derde lid van de wet van 13 juni 1966 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven:
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderdelen van het middel die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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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;
Gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
29 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 462
3° KAMER - 29 september 2003

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - TEN ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERJARING - TERMIJN.
2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE VERJARING - TERMIJN - PENSIOEN - WERKNEMERS - TEN ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN.
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG.
EINDE) - DUUR - TEN ONRECHTE BETAALDE UITKERINGEN - TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSCHULDIGD BETAALDE - PENSIOEN - WERKNEMERS.
1º, 2° en 3° De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering
van de uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van
toepassing telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van
de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de
Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die
onverschuldigde betaling niet te doen1. (Art. 21, §3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rusten overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)
(R.V.P. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0003.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2002 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
...
1 Cass., 25 april 1994, A.R. S.93.0095.N, nr. 195.
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III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de verjaringstermijn van zes maanden, die is voorgeschreven
bij artikel 21, §3 van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, op vijf jaar wordt gebracht ten aanzien
van de sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet afleggen,
door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of
verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis; dat
die verjaringstermijn van vijf jaar toepassing vindt telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor het indienen van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de mogelijkheid zouden hebben geboden die betaling niet te doen;
Overwegende dat het arrest, daar het beslist "dat het niet vaststaat dat [verweerster] zou hebben gewacht met de afgifte van het voorgeschreven stuk teneinde op kwaadwillige wijze het verstrijken van de verjaringstermijn van zes
maanden in haar voordeel te verkrijgen, enerzijds, en dat de aangifte van de inkomsten van het vorige jaar ten vroegste pas vanaf 1 januari van het volgende
jaar kan worden gedaan, anderzijds", de beslissing waarbij de toepassing van de
verjaringstermijn van vijf jaar wordt geweigerd, niet naar recht verantwoordt;
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.
29 september 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 463
2° KAMER - 30 september 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE - GEEN
CONCLUSIE - DRAAGWIJDTE.
3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
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STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN
SCHADE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE.
1º De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk
verband tussen de fout en de schade1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
2º en 3° Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt
dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout van een beklaagde en het ongeval, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat het ongeval, zoals het zich concreet heeft voorgedaan,
zonder die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(ZURICH INTERNATIONAL BELGIE e.a. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1228.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 27 juni 2002 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen sub I en sub II stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiser sub III stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eisers sub IV en V stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel van J. B.
(...)
3. Derde onderdeel
Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt over het al dan niet bestaan
van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade;
Overwegende dat, bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, de rechter
die oordeelt dat er een oorzakelijk verband is tussen de fout van een beklaagde
en het ongeval, niet uitdrukkelijk moet vaststellen dat het ongeval zoals het zich
concreet heeft voorgedaan, zonder die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1 Zie Cass., 12 jan. 1988, A.R. 1359, nr. 288; 23 mei 1990, A.R. 8033, nr. 556; 8 okt. 2002, A.R.
P.01.1132.N, nr. 514.
2 Zie Cass., 28 sept. 1989, A.R. 8373, nr. 63; 15 mei 1990, A.R. 3508, nr. 542; 8 okt. 2002, A.R.
P.01.1132.N, nr. 514.
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(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen door de eiseressen sub I
en II en van de afstanden van het cassatieberoep door de eisers sub IV en V;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
30 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard, Verbist en Geinger.

Nr. 464
2° KAMER - 30 september 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VERSTEKVONNIS DAT ENKEL NOG OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OM DIE BESLISSING TE DOEN BETEKENEN.
2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERSTEKVONNIS DAT ENKEL NOG OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OM DIE BESLISSING TE DOEN BETEKENEN.
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN VERSTEKARREST - BETEKENING OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG.
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
BETEKENING — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - EINDE CASSATIEBEROEP AANGETEKEND BUITEN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - VOORWAARDE.
1º en 2° Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter is ingesteld, en zelfs
wanneer alleen de burgerlijke belangen nog in het geding zijn, kan het openbaar
ministerie, wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, de nodige
maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van de rechtspleging tot aan de
voltooiing ervan, onder meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde partij te
doen betekenen1.
3º De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de
beklaagde bij verstek gewezen arrest doet voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan
en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de termijn waarbinnen de burgerlijke partij
cassatieberoep kan instellen begint te lopen2. (Art. 413, derde lid Sv.)
4º Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn aangetekend
cassatieberoep ontvankelijk is, kan enkel voortvloeien uit een feit dat volgt uit een
omstandigheid buiten de wil van eiser en zo hij dat feit niet heeft kunnen voorzien of
voorkomen3.
1 Cass., 21 jan. 1986, A.R. 9529-9951, nr. 322.
2 Cass., 10 dec. 1997, A.R. P.97.1084.F, nr. 548.
3 Cass., 30 april 2002, A.R. P.00.1617.N, nr. 262.
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(L. e.a. T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1415.N - P.03.0312.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 september 2002 uitsluitend op burgerlijk gebied gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen,
correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren in een memorie zes middelen aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
D. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van 29 januari 2003
Overwegende dat volgens artikel 413, laatste lid Wetboek van Strafvordering
de termijn die aan het openbaar ministerie en aan de burgerlijke partij is verleend
om cassatieberoep in te stellen tegen een veroordelend vonnis of arrest dat bij
verstek is gewezen, een aanvang neemt bij het verstrijken van de vijftiende dag
na die van de betekening, indien de veroordeelde niet in verzet is gekomen;
Dat, buiten de gevallen bedoeld in artikel 40, vierde lid van de wet van 15 juni
1935 en het geval van overmacht, het cassatieberoep dat wordt ingesteld ná het
verstrijken van de in artikel 413, laatste lid Wetboek van Strafvordering bedoelde termijn, laattijdig is;
Dat er alleen overmacht is wanneer het aangevoerde feit volgt uit een omstandigheid buiten de wil van de betrokkene en hij dat feit niet heeft kunnen voorzien
of voorkomen;
Overwegende dat, wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor het strafgerecht is ingesteld, en zelfs wanneer alleen de burgerlijke belangen nog in het geding zijn, het openbaar ministerie, wegens de aard van zijn bevoegdheden en die
van het strafgerecht, de nodige maatregelen kan treffen met het oog op de voortzetting van de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan;
Dat de procureur-generaal bij het hof van beroep derhalve de hoedanigheid
heeft om het arrest te doen betekenen, zodat de regelmatige betekening ervan de
gewone verzettermijn doet ingaan;
Overwegende dat het verstekarrest van 26 september 2002 op verzoek van het
openbaar ministerie op 4 november 2002 is betekend aan de verstekdoende eerste verweerder die op dezelfde datum kennisnam van die betekening; dat de eerste verweerder niet in verzet is gekomen van dit arrest;
Dat de termijn waarbinnen de eisers cassatieberoep konden instellen derhalve
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een aanvang nam bij het verstrijken van de vijftiende dag na die van de betekening;
Overwegende dat het op 29 januari 2003 ingestelde cassatieberoep laattijdig is;
Overwegende dat eisers voorhouden dat zij geenszins tijdig op de hoogte waren of konden zijn van de betekening op verzoek van het openbaar ministerie
vermits deze betekening hen niet werd aangezegd en het betekeningsexploot pas
op 30 april 2003 aan het dossier werd toegevoegd;
Overwegende dat de wet geen verplichting tot aanzegging bepaalt;
Overwegende dat eisers niet aanvoeren dat zijzelf niet eerder het initiatief konden nemen om tot betekening over te gaan of zelf geen navraag konden doen of
een andere belanghebbende partij het initiatief had genomen om het verstekarrest
te doen betekenen; dat aldus de omstandigheid dat zij niet op de hoogte waren
van de betekening voor hen geen overmacht is;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent eisers akte van de afstand van het cassatieberoep, ingesteld bij akte
van 10 oktober 2002;
Verwerpt het cassatieberoep, ingesteld bij akte van 29 januari 2003;
Veroordeelt eisers in de kosten.
30 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 465
2° KAMER - 30 september 2003

CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING — ALGEMEEN - RECHTSPLEGING –
TERECHTZITTING – CONCLUSIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE – MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP – NOOT VAN EISER IN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
– VERWEER MET BETREKKING TOT HET MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID – ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDE.
De omstandigheid dat het door eiser in zijn memorie tot staving van zijn cassatieberoep
aangevoerde middel geen betrekking had op de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep,
doet geen afbreuk aan zijn recht om, in een met toepassing van artikel 1107 Ger.W.
Neergelegde noot, verweermiddelen aan te voeren in antwoord op het door het openbaar
ministerie in conclusie opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep. (impliciet) (Art. 1107 Ger.W.)
(H. e.a. T. H.)
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ARREST

(A.R. P.03.0009.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 28 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
De zaak werd een eerste maal behandeld op de terechtzitting van 20 mei 2003,
waarop door raadsheer Jean-Pierre Frère verslag werd uitgebracht en door advocaat-generaal Patrick Duinslaeger mondeling werd geconcludeerd tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep wegens niet betekening ervan, zoals voorgeschreven door artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
In antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie hebben eiseressen, op
de terechtzitting van 20 mei 2003, met toepassing van artikel 1107 Gerechtelijk
Wetboek, een noot neergelegd betreffende het middel van niet-ontvankelijkheid.
De zaak werd vervolgens uitgesteld voor uitspraak op de terechtzitting van 24
juni 2003.
Op de terechtzitting van 24 juni 2003 werd de zaak uitgesteld voor herneming
op de terechtzitting van 30 september 2003, wegens een wijziging in de samenstelling van de zetel.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft opnieuw verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft opnieuw geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een memorie een middel voor dat echter geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen.
De door de eiseressen op de terechtzitting van 20 mei 2003 neergelegde noot
betreft het door het openbaar ministerie opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid. Deze noot is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het openbaar ministerie concludeert tot de niet-ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eiseressen wegens niet betekening daarvan
aan de partij tegen wie ze gericht zijn, zoals is voorgeschreven door artikel 418,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat de eiseressen daartegen aanvoeren dat discriminatie bestaat
tussen, enerzijds, de burgerlijke partij die, krachtens artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, verplicht is tot betekening van het cassatieberoep aan
de partij tegen wie het gericht is, en, anderzijds, de inverdenkinggestelde en de
beklaagde die dergelijke betekening niet hoeven te doen;
Overwegende dat de eiseressen van mening zijn dat het vermelde artikel 418,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, het gelijkheidsbeginsel miskent, zodoende de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt;
Overwegende dat de eiseressen een aan het Arbitragehof te stellen prejudiciële
vraag opwerpen zoals bedoeld in artikel 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitrage-
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hof;
Dat het Hof, bij toepassing van artikel 26, §2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, ertoe gehouden is de prejudiciële vraag die hierna is geformuleerd, aan
het Arbitragehof te stellen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort elke verdere beslissing op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
“Schendt artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, in samenhang
gelezen met artikel 420bis van datzelfde wetboek, de artikelen 10 en 11 Grondwet in zoverre het aan de burgerlijke partij de verplichting oplegt, binnen de termijn bedoeld in voornoemd artikel 420bis, over te gaan tot betekening van het
cassatieberoep aan de partij tegen wie het gericht is en tot neerlegging van de
stukken waaruit deze betekening blijkt, en dit op straffe van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep, terwijl geen gelijkaardige verplichting bestaat voor
de inverdenkinggestelde of beklaagde die een cassatieberoep instelt tegen de burgerlijke partij”;
Gelast de overzending aan het Arbitragehof van een door de voorzitter en door
de griffier van het Hof ondertekende expeditie van deze beslissing tot verwijzing;
Houdt de beslissing over de kosten aan.
30 september 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Andersluidende conclusie1 van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. Mussche, Gent en J. Meese, Gent.

1 Het openbaar ministerie verdedigde het standpunt dat de noot, die door eiseressen met toepassing
van artikel 1107 Ger.W. werd neergelegd in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie,
enkel een aanvullend verweer met betrekking tot reeds eerder aangevoerde middelen kon inhouden.
Op grond van dit standpunt oordeelde het openbaar ministerie dat de door eiseressen voorgestelde
prejudiciële vraag, die geen verband hield met het in memorie aangevoerd middel, maar steunde op
een niet eerder aangevoerde schending van het gelijkheidsbeginsel door artikel 418, eerste lid
Wetboek van Strafvordering, niet diende gesteld te worden.

